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APRESENTAÇÃO
Deputado Marco Maciel
Presidente da Câmara dos Deputados

Com a série de publicações "Perfis Parlamentares" tenciona a
Câmara dos Deputados reavivar, no cenário brasileiro, com fundamento
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 Nacional,
na vida pol(tica, social e econômica do Pat's.
Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa
se tenham destacado por serviços prestados ao Pat's e ao Poder Legislativo, 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 personalidades
excepcionais de nossa 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 Mangabeira;
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 óutros patrlcios foram o Poder
Legislativo, representaram-no tão condignamente quanto é posslvel
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 intrlnseco dos discursos selecionados, a informação para
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar, o
po//tico, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que não

chegou, por dificuldades de relacionamento com D. Pedro II; a persistência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em luta com uma saúde
precária, mas assim mesmo - ou por isso mesmo - sarcástico, terr/vel
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 introdutórios que acompanham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores,
a cientistas pollticos e a professores universitários. Essas introduções
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentares
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.

MARCO MACIEL
Presidente da Câmara dos Deputados

INTRODUÇÃO
NUNES MACHADO E SEU TEMPO
Vamireh Chacon

PANORAMA DA ÉPOCA

Para entendermos Nunes Machado, temos de compreender,
antes, a sua época, principalmente em Pernambuco.
A Folhinha de Algibeira, de 1844, registrava a existência, naquele
ano, de 17 grandes comerciantes no Recife, dos quais menos de um
terço se compunha de brasileiros: 23 nacionais, 20 ingleses, 10 alemães,
9 franceses, 8 portugueses, 3 norte-americanos, 2 suíços, 1 dinamarquês
e 1 holandês. Os estrangeiros eram apelidados de marinheiros.
A Voz do Brasil, jornal dirigido por Inácio Bento de Loyola,
terrível nacionalista, bradava em 17 de março de 1848:
"Existem na Rua da Praia para mais de 120 marinheiros
no comércio de carne seca, e apenas 3 brasileiros! Apesar porém
deste diminuto número, aqueles os guerreiam tão desabridamente, que não é poss(vel poderem prosperar, e nem mesmo
sustentar o pequeno negócio. "

E em 2 de novembro do ano anterior:
"Tudo nos vem de fora, e com tal extensão, que nos
afogamos; vêm de fora sapatos, cômodas, cadeiras, calças,
jaquetas, etc., de modo que, percorrendo-se a escala dos meios
de vida, só fica ao brasileiro o mesquinho recurso dos empregos
públicos, ou a áspera vida de soldado."
A situação chegou a um ponto, que surgiu uma Petição dos
artistas, denunciando o dom(nio estrangeiro no comércio e nos of(cios,
recebendo entusiástico apoio dos lt'déres pol(ticos do tipo de Borges
da Fonseca e Nunes Machado.
Borges, n'O Verdadeiro Regenerador, pasquim que manteve
em 1844 e 1845, procurava desassociar o problema dos artesãos das
explorações partidárias dos liberais:
"Primeiramente é um erro grave trazer para a arena
política uma questão puramente social; discutamo-la socialmente,
e sem atribuí-la a vistas da Praia ... " (11 de Janeiro de 1845).
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Outro panfletário da época, Romualdo Alves de Oliveira, denunciava os liberais (apelidados Praia, por causa da rua onde ficava o
Diário Novo, órgão principal do movimento) e os conservadores (guabirus, ratos):
"Sobem os guabirus, os marinheiros no comércio; sobe
o outro Partido, os marinheiros no comércio, tratando de
escarnecerem dos prasileiros, por isso não há que esperar destes
dois Partidos, que pelas posições se batem, ficando o povo
logrado com dois Partidos que brigam pelos empregos e conservação dos portugueses no comércio; em paga, o povo é recrutado,
quando nenhuma culpa tem; mas sim seus chefes que, em
t/tulo de beneficiar o povo, o leva ao campo de batalha." (O
Artista Pernambuco - 25 de janeiro de 1853).
Mesmo assim, os liberais, pela palavra generosa de Nunes Ma~
chado, apresentavam em 1848, nas vésperas da Insurreição Praieira,
o seguinte projeto, na Câmara do Império:
"Artigo único - É privativo do cidadão brasileiro o comércio a retalho. O Governo marcará um prazo razoável, depois
do qual não poderão continuar as casas estrangeiras atualmente
existentes. Revogam-se as disposições em contrário."
Outros liberais pernambucanos assinavam o projeto: Felippe
Lopes Netto, Jerônimo Vil/ela de Castro Tavares, o Padre Joaquim
Francisco de Faria, José Francisco de Arruda Câmara e o Deputado
pelo Rio Grande do Norte, Casemiro José de Moraes Sarmento.
A tradicional Associação Comercial de Pernambuco, fundada
nove anos antes - não só por brasileiros, como também por importantes estrangeiros, sobretudo britânicos e portugueses -, precipita-se
em convidar Nunes Machado para um debate. Após comparecer, em
25 de janeiro de 1848, parte para o Rio de Janeiro, sem se despedir
da Associação e sem ter procurado o referido documento (a respeito
dos preju/zos sofridos pelo comércio com a execução de determinadas
leis provinciais).
Nunes só retornaria ao Recife na crista da rebelião armada,
meses depois.
Sem dúvida, o problema não era só pernambucano.
Em todo o Brasil predominavam o latifúndio e o monopólio
estrangeiro do comércio. Tanto assim que o pasquim O Fuzil, no
Rio de Janeiro, bradava em 4 de julho de 1849, citado por Raimundo
Magalhães Jr., na sua esplêndida biografia de Deodoro:
"Há pouco mais de três meses
Têm abordado o Brasil
16

Sem da sorte ter reveses,
Dessa escória mais de mil
De sebosos portugueses. "
"Acham de pronto agasalho,
Inda que porcos e rotos;
Não se faz mister trabalho
Pra dar cabo dos marotos:
Basta ponta de vergalho."
As condições subjacentes da rebelião social explodiram em
Pernambuco, no Governo de Antônio Pinto Chicharro da Gama.
Não se pode saber se ele o fez conscientemente, ou impulsionado
por sentimentos de desforra, habitual e e/clica, de liberais contra
conservadores, e vice-versa.
O certo é que uma vez Chicharro, Governador de Pernambuco,
passou a ordenar invasões policiais dos engenhos-valhacoitos, onde se
homiziavam criminosos sob a proteção dos conservadores, sobretudo
da poderosa fam/lia Cavalcanti.
Ora, punir o referido clã representava um gesto quase revolucionário, dado o seu tradicional poderio, refletido em quadras populares
como esta, atribu/da por Pereira da Costa a Jerônimo Vil/ela de Castro
Tavares:
"Quem viver em Pernambuco
Deve estar desenganado,
Que ou há de ser Cavalcanti
Ou há de ser cavalgado. ,,
Sem dúvida, Chicharro era revolucionário apenas pela metade,
pois só perseguia o clã conservador, poupando o liberal, a ponto de
receber resposta do Conselheiro José Tomás Nabuco de Araújo, pai
de Joaquim NabucD:
"Falais do feudalismo dessa fam//ia e dizeis que os membros dela, encastelados em suas propriedades, eram inacess/veis
à autoridade pública, mas esse feudalismo, esse esp/rito altivo
e arrogante que quer sotopor a autoridade pública, ou dominar,
ou desprezá-la, é só próprio e exclusivo a alguns Cava/cantis?
Não, mil vezes não. Esse esp/rito anti-social, absurdo e perigoso
é um v/cio radicado entre os proprietários do interior de Pernambuco, e quiçá do Império, é um v(cio que nasceu da antiga
organização e que as nossas revoluções e civilizações ainda
não puderam acabar. "
17

Chicharro foi mais longe: incitou os moradores dos engenhos,
pobres camponeses, contra os proprietários, dando apoio àqueles,
para horror dos que percebiam o perigo do precedente. Da/ Joaquim
Nabuco reconhecer:
"Data dessa invasão tumultuária da pollcia praieira nos
engenhos de 1846 a modificação que se foi gradualmente operando no caráter feudal da grande propriedade açucareira.,,
E mais, com uma compreensão extraordinária, como filho de
um adversário da Pra ia:
"Um dos principais ataques da Praia contra o feudalismo
dos senhores de engenho. Forte na Capital, ela sentia dificuldades
de avançar no interior, fechado pela grande propriedade, a
cuja sombra viviam as pequenas povoações, semeadas em suas
cercanias; dal a guerra que ela movia à grande propriedade,
superior à justiça pública. Nesse ponto, a invasão Praieira era
uma imposição necessária; depois, viria ou não a reconstrução
democrática; o essencial era desde logo a conquista do interior
pela lei ( 1) ".
Chicharro terminou assim desencadeando imprevislveis sortilégios revolucionários, ao abrir a caixa das reivindicações populares.
As massas precipitaram-se em badernas memoráveis, como os
mata, mata, marinheiro, de dezembro de 1847 e junho de 1848.
Sem düvida, havia muita revolta acumulada, porém foram os
radicais da Praia que a detonaram: no caso dos mata, mata, Inácio
Bento de Loyola, com seu jornal A Voz do Brasil, onde no dizer
de Alfredo de Carvalho:
'~ .. as suas declamações incendiárias contribulram grandemente para as selvagens explosões de ódios populares nas
noites de 8, 9 e 10 de dezembro de 1847 e nos dias 26 e 27
de junho de 1848, e por igual impeliram o Partido Liberal à
desastrada revolução de novembro (2) '~
Temos apenas a registrar que as baixas (815 mortos e 1.101
feridos, de ambos os lados) indicam, em relação à população da época,
a violência dos embates. E o tempo: combateu-se desde novembro
de 1848 a princlpios de 1849, com as últimas guerrilhas de Pedro Ivo.
A Insurreição mobilizou as massas, numa autêntica luta de
classes, impllcita nas palavras do próprio Chefe de Pollcia, Jerônimo
Martiniano Figueira de Melo, que aJudou a abafar o movimento:
"Como conseqüência necessária e infallvel destes manejas,
resultou que a Provlncia se dividisse em dois Partidos; que
a um deles estivessem ligados, - por mútua atração, todos os
proprietários, negociantes e capitalistas; todas as classes ilus18

tradas; todos os primeiros empregados da Provlncia; e que ao
outro, guardadas algumas exceções (quase sempre efeito da
ambição, do interesse ou da ilusão), aderissem as classes inferiores
e ignorantes da população que, julgando-se deserdadas dos
bens sociais ou oprimidas por leis tirânicas e ofensivas dos seus
supostos direitos, nutriam no coração os sentimentos de ódio,
de inveja e de vingança contra as classes superiores, no mais
elevado ponto de exaltação, e inspiravam assim os mais sérios
cuidados a quantos ouviam a sua linguagem, observavam suas
aspirações e perscrutavam no futuro as tristes conseqüências
que resultariam se elas se realizassem.,,
Figueira de Melo ecoava seus patrões, como o Barão de Itamaracá
Maciel Monteiro -, oue exclamava, em pânico, na Assembléia
Provincial, em 26 de abril de 1849, ter chegado a agitação praieira
a este ponto:
'~ .. pregou-se o comunismo, a lei agrária; fez-se acreditar
que os bens de certa classe de proprietários deviam ser repartidos
pelo povo.,, (Diário de Pernambuco - 1<?de maio de 1849).
E foi também o próprio Joaquim Nabuco quem reconheceu,
apesar da participação do seu pai contra a rebelião:
"Não se pode deixar de reconhecer no movimento praieiro
a força de um turbilhão popular. Violento, indiferente a leis e a
princlpios, incapaz de permitir em seu seio o mlnimo desacordo,
empregando sempre meios muito mais enérgicos do que as
resistências exigiam, embriagando-se com seus excessos de
autoridade; tudo isto é exato do domlnio da Praia, e esses são
os caracterlsticos próprios da democracia. Mas a verdade é que
a Praia era a maioria, era quase o povo pernambuco todo; e o
povo julgava o seu direito tão extenso como a sua vontade,
sobretudo quando luta com as classes que se servem das delongas
infinitas da lei para conservarem os seus privilégios e perpetuarem
os seus abusos. O povo acreditava ter dois inimigos que o impediam de ganhar a vida e adquirir algum bem-estar. Esses inimigos
eram os portugueses, que monopolizavam o comércio nascidades, e os senhores de engenho, que monopolizavam a terra
no interior. A guerra dos praieiros era feita a esses dois elementos
- o estrangeiro e o territorial; mais que um movimento polltico,
era assim um movimento social. Além disso, ao contrário do
Partido chamado da Ordem, a .Praia dispunha da massa popular
e tinha sempre prontos, esperando um seu aceno, os elementos
precisos para uma revolução.
A po//tica complicava-se com um fermento socialista (3) '~
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Não poderia havw apreciação mais nltida da luta.
O que Nabuco e outros historiadores não analisaram em pormenores foi a divisão interna da Praia, que estourou quando do célebre
Manifesto ao Mundo, datado de 19 de janeiro de 1849, e cuja autoria
se atribuiu a Borges da Fonseca. Esta a nossa principal e nova tarefa.
Já mostramos como Chicharro desencadeou energias que ele
próprio não previu.
Raimundo Magalhães Júnior compreendeu muito bem que:
" ... as simples divisões entre luzias e saquaremas não
pareciam ter cabimento em Pernambuco. O Liberalismo luzia
era dominado pelos ricos proprietários, os Holanda, os Rego,
os Barros, os Cavalcanti, e o Conservantismo saquarema, por
um grupo afim, os quais acabaram se fundindo, numa comunhão
de interesses, nos guabirus, para enfrentar a ala radical constituída pela Praia. Foi a esta que deu mão forte o Presidente
Antonio Pinto Chicharro da Gama, que exerceu o Governo de
11 de julho de 1845 a 26 de abril de 1848. Durante esse penado
de domlnio dos gabinetes liberais, a Praia investiu contra os
privilégios dos guabirus, encontrando sempre a mais viva resistência, além da promessa de represálias futuras."
A tempestade social que se prenunciava no horizonte, com as
audácias de Chicharro, abrindo a caixa de Pandora das reivindicações
populares, punha em pânico os liberais bien pensants. É ainda Raimundo Magalhães Júnior quem observa com perspicácia:
"As notlcias vindas de Pernambuco alarmavam os liberais
de tendência menos avançada. Mais uma vez iria se provar o
dito de que 'nada mais parecido com um saquarema que um
luzia, e vice-versa'. A Praia era um fenômeno puramente regional,
olhado com desconfiança pela parte emperrada do Partido.
É esta que influi no sentido da demissão de Chicharro da Gama."
Os praieiros sentiam esta discriminação, conforme se constata
em Afonso d'Albuquerque Melo, quarante-huitard - aquele de Pernambuco, que representava o Norte, Este e Sul:
"Não se uniram, porque os luzias esqueceram, renegaram
de coração todos os seus princ/pios, renegaram a Revolução
Mineira, e por isso mereceram todas as boas graças, e assim
puderam governar, e governaram; a Praia não se abateu tanto".
'~ .. Pernambuco nunca achou no Sul apoio em seus sentimentos
livres, que o fogo da liberdade daquelas paragens não passa da
luz de um pirilampo que se apaga tão depressa como aparece.,,
Vemos, assim, ter sido mais importante a contradição Praia
versus saquaremas e luzias, que a destes últimos entre si.
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Foram os próprios liberais que, apreensivos, contribulram para
a salda de Chicharro do Governo de Pernambuco.
Os praieiros, sobretudo sua ala radical, não se enquadram,
portanto, na acusação de Oliveira Viana:
"Os dois velhos Partidos do Império ... não tinham opinião,
como não tinham programas, o seu objetivo era a conquista
do Poder e, conquistado este, conservá-lo a todo o transe. Nada
mais. Era este o principal programa dos liberais, como era dos
conservadores (4) ".
Caldo o Gabinete Liberal, a situação agrava-se, pois, em vez de
luzias sabotando a Praia, surgem os saquaremas, em pessoa, dispostos
a destru/-la, quanto antes, em companhia dos liberais moderados.
A subida do Deputado conservador, pelo Pará, Herculano Ferreira Pena, ao Governo de Pernambuco, após o breve interregno de
Antônio da Costa Pinto, lançou a Praia em pânico, temerosa de represálias.
Da/ a explosão.
Contudo, mesmo na Praia havia uma ala radical e outra conciliadora. A primeira, chefiada por Borges da Fonseca e Pedro Ivo,
igualitária e republicana. A segunda, comandada por Nunes Machado
e pelos filhos do Padre Roma, sobretudo pelo General José Inácio
de Abreu e Lima, figura lendária, à qual voltaremos adiante, que
dirigia o Diário Novo, órgão tão t/pico da Praia que a ela dera o nome
da rua onde funcionava.
Por mais que Borges elogie Nunes, após sua morte, não apaga
os ataques anteriores, nem escapa à observação de Joaquim Nabuco:
"... nada é mais certo do que a incompatibilidade pessoal
dos dois homens: Nunes Machado e Borges da Fonseca (5) '~
Com efeito, Borges escrevia, em 21 de abril de 1846, n'O
Nazareno:
"E quem são os instrumentos dessa infâmia, e vilania?
Dois entes sem consideração, e sem princ/pio pol/tico algum,
Joaquim Nunes Machado e Urbàno Sabino Pessoa de Melo.
Pernambucanos, execrai-os! E com que direito mandam esses
homens tão audazmente em Pernambuco, e querem que seu
mando seja ouvido e vassalamente obedecido?"
Borges continuou sempre inimigo de Urbano, autor também
de uma História da Praieira, e contra o qual aquele escreveu, em 1867,
O Manifesto Político (Apontamentos de Minha Vida Política e da Vida
do Dr. Urbano Sabino Pessoa de Melo).
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Já quanto a Nunes, a morte heróica o redimiu aos olhos de
Borges, conforme se vê no jornal A Revolução de Novembro, onde
este se propôs a esclarecer os autênticos propósitos da Insurreição:
"Quaisquer que fossem as culpas do imortal Nunes Machado (sic), ele se purificou, como nós outros, nesse batismo
de sangue, que trouxe a gloriosa revolução de novembro de
1848, e, portanto, não revolverei convosco as cinzas do homem
que o Brasil venera." (30 de setembro de 1852).
Urbano preferira, na hora da luta armada, fornecer apenas seu
apoio moral, lá longe, do Rio de Janeiro ...
O Radicalismo de 48 foi sistematizado por Borges no Manifesto,
datado de 1? de janeiro de 1849, impresso em avulso, assinado por
Borges e mais José Inácio Ribeiro Roma, Manoel Pereira de Moraes,
Henrique Pereira de Lucena, João Paulo Ferreira, Leandro César Paes
Barreto e João Batista do Amaral, exigindo:
"19) o voto livre e universal do povo brasileiro;
29) a plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa;
39) o trabalho como garantia de vida para os cidadãos
brasileiros;
49) o comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros;
5<!) a inteira e efetiva independência dos Poderes Constituldos;
69) a extinção do Poder Moderador e do direito de agraciar;
1<!) o elemento federal na nova organização;
89) completa reforma do Poder Judicial, em ordem a
assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos;
99) extinção da Lei do Juro Convencional;
10<!) extinção do atual sistema de recrutamento."
E conc/ula, sintomaticamente, desprezando divisões
entre liberais e conservadores:
"Assim é que não temos Partidos; estão eles para nós
acabados; hoje só há liberdade e regeneração, ou escravidão
e aniquilamento; venham todos a nós, que os receberemos
como irmãos. º
A ala moderada da Pra ia apavorou-se.
No dia 13 de janeiro de 1849, o Diário Novo (órgão da ala
moderada da Praia, assim chamado por oposição ao Diário de Pernambuco, Diário Velho) acusava o Manifesto de "produção apócrifa e,
por conseqüência, espalhada pelos guabirus para apresentarem o
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Partido Liberal como inconseqüente, adotando idéias tantas vezes
por ele condenadas. ,,
E desde 31 de dezembro do ano anterior, prevendo a cisão, o
Diário Novo, onde pontificava Abreu e Lima como um dos principais
redatores, como para isentar futuras responsabilidades, publicava
uma série de artigos moderados, sob o t(tulo A Bandeira do Partido
Liberal, continuados em 2 e 3 de janeiro de 1849, limitando-se a
pregar o Federalismo, o fortalecimento do Legislativo, a moralização
burocrática e um leve toque nacionalista na exigência de serem brasileiros natos os membros dos Três Poderes do Estado; nada, porém,
de Nacionalismo econômico ou outras idéias "inconseqüentes".
As idéias "inconseqüentes" eram aquelas, além da República:
a naci0nalização do comércio, o voto universal, a abolição da censura (aliás poucas vezes exercida pelo Imperador), e, mais ainda, a
proclamação do socialista Direito à Vida, ecoando Antonio Pedro de
Figueiredo, para quem o mero anticavalcantismo de Chicharro era
insuficiente:
'~ .. estas três palavras (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) ficaram no dom/nio teórico, sem que se pudessem encarnar
nos· fatos: apenas uma diminuta parte dos indiv/duos que compoem as nações colheu o fruto do sangue dos mártires: a sorte
das massas foi piorando de mais e mais.
É que faltava a esta carta sublime o enunciado de um
direito que é o seu complemento ou antes o antecedente necessário: O Direito de Viver, sem o qual a Liberdade, a Igualdade
e a Fraternidade não são senão audaciosas mentiras, empregadas
por alguns para disfarçar a dependência e depredação indireta
que exercem sobre o resto da humanidade.
De feito, que papel podem representar a Igualdade, a
Fraternidade e a Liberdade nas nossas sociedades modernas?
Que é a Igualdade, onde pequeno número de privilegiados gasta
na ociosidade o produto do trabalho de muitos milhares de seus
irmãos? Que é a Fraternidade, num grêmio social que deificou
o ego(smo sob todas as formas, e escreveu na sua bandeira esta
imortal divisa: chacun pour sai, chacun chez sai ? Que é que
pode significar o vocábulo Liberdade, numa sociedade em que
as massas dependem de um pequeno número de homens que,
de fato, exercem sobre elas um direito de vida e de morte, por
mercê do capital?" (O Progresso, 20 de abril de 1848).
O Manifesto, como dissemos, data de 19 de janeiro do ano
seguinte.
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Aliás, não só Figueiredo discordara do simplista anticavalcantismo de Chicharro. Também o próprio Borges, acusado, então, pelos jornais praieiros, de cabano-guabiru, num delicioso paradoxo de desordeiro-conservador.
A crise interna do liberalismo brasileiro já era, naquele tempo,
profunda, prenunciando a cisão que daria origem ao Partido Republicano, em 1870, e às palavras de Ruy Barbosa, em 2 de maio de 1889:
"Se a Monarquia não quiser as reformas radicais, o Partido
Liberal terá retrogradado atrás de 1869? Certamente, se se
recusar a subscrever esta fórmula de reforma com ou contra a
Monarquia, que não é senão a equivalente da senha de 1869: reforma, ou revolução (6) ".
Os rebeldes liberais, mineiros e paulistas, não tinham previsto,
em 1842, que a situação chegasse a este ponto ...
Todavia, os praieiros o tinham.
Provam-no não só o que acabamos de mostrar, como também
Afonso d'Albuquerque Melo no seu jornal A Reforma, em 2 de agosto
de 1848, quando escreve:
"Já não há Partidos políticos no Brasil; pois não se pode
dar o nome de Partido pol/tico a diversas frações da população
que, ainda que divididas por ódio mui encarniçado, todavia não
professam principias diferentes, como o provam, de sobejo, as
discussões dessas Câmaras, onde as questões importantes, aquelas que tendem a modificar a nossa organização pol/tica, são decididas por maiorias inteiramente diversas das que apóiam ou
guerreiam os Ministérios."
E no número anterior, em 27 de julho de 1848:
"Na França, os sufrágios dos eleitores par/Slenses mandaram para a Assembléia Constituinte três dos mais exaltados
republicanos: Pierre Leroux, Lagrange e Proudhon!"
Da/ Joaquim Nabuco escrever:
"Cada palmo que os Jacobinos conquistavam sobre o
liberalismo conservador (sic), em que se formaram os homens
do per/oda constitucional, produzia uma defecção das fileiras
praieiras para as da Ordem. É duvidoso se a massa do Partido,
em 1848, não estava já convencida da insuficiência dos seus
chefes (7) '~
No final das contas, a ala radical da Praia tinha um republicanismo socialista muito mais avançado que o dos positivistas e militares
que deram o golpe de 15 de novembro de 1889.
Exatamente por isto é que ela não triunfou em 48-49.
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Seus ideais não tinham então penetrado suficientemente nas
massas, como ainda hoje.
Como Oliveira Lima analisa a derrota militar sofrida pelos
insurretos de 1817, também podemos dizer da ala. radical da Pra ia:
''A ralé é que afinal poderia dotar o novo regime do
largo fundamento de que carecia. O número, porém, em todas
as classes sociais, dos que se tinham abeberado nos prínc/pios
po//ticos da filosofia demolidora, era muito escasso, e uma
sociedade onde existia a instituição servil não podia produzir
uma revolução genuínamente democrática (8) ".
Da/ a tragédia da intelligentsia revolucionária em 1817, na
Cabanagem, na Balaiada, na Praieira, e em muitas outras incontroladas
rebeliões de massa no Brasil, até hoje.
Para radicalizar a luta, no sentido de nela engajar toda a população, era necessário abolir a escravidão, e não só o latifúndio ou
o monopólio comercial estrangeiro. As forças, que estas medidas
requeriam, demandam o apoio maciço da maioria do povo.
Ora, Afonso d'Albuquerque Melo, amigo /ntímo de Borges e
seu defensor pela imprensa nos piores momentos, quando este se
encontrava preso em Fernando de Noronha, após o fracasso militar
de 1849, afirmava-se contra a abolição da escravatura, nas vésperas
do levante, em 21 de agosto de 1848, no seu jornal A Verdade:
"Nós não podemos deixar de ter escravos, e só com o
tempo, e com a introdução de colonos europeus, se os pode
ir acabando pouco a pouco, e sem que se sinta de repente a sua
falta; por isto, a Igualdade que proclama a República não pode
ser entre nós para os escravos, e quem deseja o governo republicano no Brasil não pode querer acabar com a escravatura,
porque será isto o mesmo que aniquilar a República".
Em 1848-49, as circunstâncias apresentavam-se mais díf/ceis
para a ala radical.
Não era mais o Liberalismo de 1688, 1776 e 1789 que a inspirava, e, sim, o Socialismo utópico francês - de Saint-Simon a Fourier,
Proudhon e Cabet -, que ela misturava com o Cristianismo social
de Lamennais e Lacordaíre, e com o batismo do fourierismo por
Consídérant, que substitu/a a gastrosophie do mestre por um laicísta
"retorno ao Cristianismo de Jesus Crísto",para fugir à pressão residual
do Catolicismo ainda muito forte, conforme se verifica nas polêmicas
entre Figueiredo e Autran, catedrático da secular Faculdade de Direito
do Recife e //der católico, em 1852, e nas polêmicas entre Abreu e
Lima e o Monsenhor Pinto de Campos, em 1866, culminando com a
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recusa de sepultura religiosa ao falecido general, em 1869, pelo Bispo
de Olinda e Recife, Dom Francisco Cardoso Aires, por intriga, ao
que parece, do referido Monsenhor.
É muito interessante a análise da crise do Liberalismo brasileiro,
por Afonso d'Albuquerque Melo.
Ele apresenta como reivindicações do Progresso:
"- Revogação da interpretação do Ato Adicional, para
que as Assembléias Provinciais tornassem ao que foram;
- revogação da Lei da Reforma, para que o cidadão
não estivesse na dependência da pai/eia do Governo;
- revogação do Conselho de Estado, para que não houvesse um Governo permanentemente independente da vontade
e da expressão do Pals; para que o Governo, sendo do Pa/s,
fosse livre e não corrompido pelo Conselho;
- extinção da chibata do Exército e da Guarda Nacional."
E continua:
"Não havia somente fome de liberdade, já havia muita
fome de pão.
O comércio aqui foi sempre monopolizado pelos portugueses, o que lhes deu em princlpio dinheiro e poder para criarem
de brasileiros o Partido Corcunda que no começo era só de
portugueses; o comércio expelia de seu grêmio todos os filhos
desta desgraçada terra.
Era ainda exigência e promessa do Partido Liberal: a
proteção ao comércio nacional.
A indústria nascente do Pals era sufocada pela concorrência estrangeira, e o trabalho dos industriais não lhes podia
dar o sustento. Era outra exigência e promessa nossa: a proteção
à indústria nacional, à indústria do pobre, às artes e aos oflcios.
A agricultura já definhava na concorrência de seus produtos com os de outras partes em que ela está tão adiantada; e,
ainda mais, era acabrunhada pelo comércio que absorvia em seu
proveito todo o pequeno resultado dela, com os juros exorbitantes para pagar o que ela não pôde produzir.
O caráter que distinguiu sempre os dois Partidos, Liberal
e Corcunda, é o princlpio prático de governar de cada um deles,
de receberem o pensamento de baixo para cima, do povo para o

Governo, ou, ainda, de cima para baixo, do Governo para o povo.
Eram estes os princlpios liberais com que subiram os
liberais em 1844; e ainda outras coisas muito e ainda outras
menos abraçadas, ou de menor alcance.
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De cima, os liberais de tudo se esqueceram.
"Não governamos - dizem eles-. Ourante os cinco anos
de nosso domínio nada pudemos fazer."
A Insurreição de novembro de 1848 "hasteou a bandeira da
Constituinte", e os corcundas, "vendo iminente a nossa independência
dos portugueses e de Portugal, o seu terror foi imenso. Todo o Império
se abalou, não ficou força dispon(vel. E tudo não foi suficiente; o
dinheiro comprou traidores, e venceram (9) '~
Os conservadores acabaram liquidando os pra ieiros.
O 1848 brasileiro, para acontecer, teve de inspirar-se no 1848,
crepitando, então, na Europa.
Fiel também a 48, continuou sempre João de Barros Falcão
de Albuquerque Maranhão, apelidado Barros Vulcão, por conta do
pasquim do mesmo nome de que lhe era atribu/da a autoria, embora
Alfredo de Carvalho suponha ser ela talvez do Padre Capistrano de
Mendonça.
A fidelidade de Barros ao espírito quarante-huitard - mesmo
depois de novas discussões parecerem superar as de 48, embora fossem
suas conseqüências - se reflete no título do seu periódico "republicano,
federativo e universal", de Kossuth, que apareceu no Recife, de 28 de
novembro de 1866 a 13 de dezembro de 1868, sob a epígrafe La

Liberté est la glorie des peuples.
Não se apagou da sua memória o herói magiar, que um dia
dissera, ou lhe fora atribu/do ter dito, serem, então, os republicanos
húngaros "os mais vermelhos da Europa", no sentido de mais radicais,
embora ainda não marxistas.
Por sinal, a admiração por Kossuth não coube apenas a Barros.
Castro Alves, no poema anônimo O Povo ao Poder, aparecido
no jornal O Tribuno, de Borges da Fonseca, em 18 de dezembro de
1868 - poema que lhe foi atribuído por Afrânio Peixoto e como tal
inclu/do nas suas obras - exalta Garibaldi e Kossuth, a ponto de
compará-los ao próprio Cristo:
"Quando nas praças s 'eleva
Do povo a sublime voz...
Um raio ilumina a treva
O Cristo assombra o algoz...
Que o gigante da calçada
Com o pé sobre a barricada
Desgrenhado, enorme e nu
Em Roma, é Catão ou Mário
É Jesus sobre o Calvário
É Garibaldi ou Kossuth'~
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A publicação dos referidos versos prova não só a generalização
do entusiasmo, entre intelectuais e //deres pol/ticos libertários, por
Kossuth, como, também, as ligações entre Borges da Fon'peca e Castro
Alves. O que não deve surpreender: o Abolicionismo de Castro Alves
era um Populismo ainda não socialista, porém republicano, e bem
vizinho da extrema esquerda da época.
Também entusiasmado por Kossuth, bem como po,: outras rebeliões quarante-huitards - francesa, italiana, alemã, polonesa - foi Antônio Pedro de Figueiredo, n'O Progresso, onde os eventos magiares eram
saudados com ardor.
No seu distante Recife, Figueiredo compreendeu b mérito das
lutas nacionais de 1848 e a fragilidade do mosaico étnico da Áustria,
que terminaria dividia, em 1918, em vários pa/ses:
''No nosso número de agosto de 1846,. aft)unciar/amos
nós o próximo desmoronamento dessa extra.vagante reunião
de povos, llnguas e religiões diferentes, que se chama Império
d'Ãustria, e a reorganização da unidade italiana. Tudo conspira
hoje para este grande resultado. Os Estados da Boêmia, onde
vive ainda .a heróica recordação de Jan Zizka e da guerra dos
camponeses, recusaram votar o imposto, e a Dieta dessas prov/ncias ilirianas, que são antes tributárias que sujeiws, tomou a
mesma deliberação. Os magiares da Hungria se rrJvoltam contra
o punhado de alemães, que os tiranizam, e contra os cem mil
homens, que contêm a custo a Lombardia. O futuro da Casa de
Habsbourg está carregado de nuvens sombrias." (20. de fevereiro
de 1848).
.
"Podemos dizer que a Hungria se acha independente e
que a Boêmia aclamara um governo provisório que luta com
os alemães. A 13 e 14 de junho, os boêmios e alemães travaram
um terr/vel conflito nas ruas de Praga. Os boêmios ficaram
vencidos, mas isto não passa de um sucesso m_omentâneo. O
mesmo acontecera na Croácia, Sérvia e em todas as partes do
Império, o qual, por ora, só existe nominalmente." (28 de
agosto de 1848).
Vemos, assim, não se tratar de um interesse isoladb, o de João
de Barros Falcão de Albuquerque Maranhão.
Kossuth - nacionalista e republicano, lutando contra uma
monarquia estrangeira, tradicionalista e "defensora da fé" - só podia
incendiar a admiração dos brasileiros, em circunstânc,~s análogas,
onde os ideólogos e conservadores - do tipo do Monsenhor Pinto
de Campos e do Professor Autran, da secular Faculdad1p de Direito
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do Recife - invocavam a própria religião e o Direito Natural, para
justificar os portugueses e o autoritarismo guabiru.
Quando alguém contribuir, um dia, para mais (ntima aproximação cultural do Brasil com as nações magiar e eslava, ressurgidas
independentes após o desmembramento da antiga Áustria, poderá
mostrar o sentido universal da cultura brasileira, preocupada não só
com os matizes intelectuais e econômicos mais poderosos, como também com os mais fracos, lutando pela sua afirmação.
A admiração por Kossuth não podia ser livresca: ele, talvez,
nada escreveu que chegasse até o Brasil. Era, acima de tudo, ativa, pelo
herói lendário que projetava sua sombra além das fronteiras húngaras.
Infundia esperança aos brasileiros, vendo a pequena República de
Budapeste desafiar o Kaiser e o Tzar, quase incitando os nativistas,
de um pat's grande em tamanho, mas, também, fraco em forças, a
enfrentar europeus e norte-americanos, que, já então, dominavam a
economia nacional.
Esta sombra imensa chegou ao Brasil, como a dos combatentes
poloneses, croatas, sérvios, tchecos, alemães e italianos de 1848. Os
quarante-huitards pernambucanos - mais ignorados ainda, numa
remota Prov(ncia de um distante pa(s sul-americano - não se esqueceram dos quarante-huitards do mundo inteiro.
Afinal de contas, apesar de, começando em fevereiro e junho,
na França, de 1848, não se tornou um patrimônio universal? Nunes
Machado viveu intensamente esta época e por ela morreu.
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BIOGRAFIA POLITICA

Joaquim Nunes Machado, o maior protagonista do 1848 pernambucano, nasceu em Goiana, no dia 15 de agosto de 1809. Pereira da
Costa registra ter sido ele "filho de pais abastados", com "educação
esmerada".
Seu precoce e premonitório engajamento pol/tico ocorreu
quando cursava o quarto ano, na Faculdade de Direito de Olinda,
em 1831. Estourara o motim depois chamado setembrada. Foi, então,
organizado o "Batalhão Patriótico", no meio da mobilização das
demais forças. Dele fez logo parte Nunes Machado, quase um menino:
"de armas à cara, em defesa da honra e bens dos habitantes
do Recife. Abafada a rebelião, o futuro po//tico obteve seu
grau de acadêmico no ano seguinte. Tornou-se, em seguida,
Juiz de Direito, na sua terra natal e no Recife ( 1O)'~
A rotação de conservadores e liberais, no Poder, não chegava
a interessar às bases populares, em geral ignoradas pelas cúpulas cúmplices, salvo nos grandes momentos de irrompimento das energias de
massa. Nunes Machado acabou colhido no meio de um desses conflitos.
Joaquim Nabuco traçou o quadro de modo clássico, apontando,
não só os antagonismos amplos, como, também, dentro dos liberais,
divididos entre luzias ou moderados, e Praia ou radicais:
"Os conservadores sempre tinham esperança no dia
seguinte, pela convicção de ser o seu Partido um dos baluartes
do Trono e de não poder haver, entre ele e a Coroa, desinteligência que durasse. Além disso, ao contrário do Partido chamado
da Ordem, a Praia dispunha da massa popular e tinha sempre
prontos, esperando um seu aceno, os elementos precisos para
uma revolução, Quando os liberais foram dispensados do
Governo, em 1841, fizeram as revoluções de São Paulo e de
Minas. Nesse tempo, os chimangos faziam pol(tica sua à parte
do grupo liberal do Sul, que se ficou chamando luzia, e apoiavam
com todas as forças o Ministério que abafou aquelas revoltas'~
Às vezes, os radicais eram ouvidos:
"Apesar, porém, de mal satisfeita e de alguns encontros
ocasionais com o Governo, a Praia foi mi"nisterial no Gabinete
Paula Souza, Ela pressentia a situação no ocaso; os chefes liberais
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não se entendiam mais entre si e não podiam, divididos, fazer
frente à cerrada falange conservadora :do Senado. Desgostoso
e doente, Paula Souza entregara a direção da Câmara a Souza
Franco, que não tinha ainda o prestígio de um verdadeiro chefe.
Uma vez mais se organizava um Ministério sem se pedir à Praia
um Ministro. Pesava um interdito sobre ela. Em Pernambuco
mesmo, a situação tinha piorado ( 11) '~
Ora, de 1842 a 1848, o Brasil vive um ciclo de rebeliões liberais,
sacudindo o País, de Minas Gerais e São Paulo a Pernambuco e Paraíba.
Era uma luta contra a centralização autoritária do Império e, ao
mesmo tempo, contra o não menos arbitrário poder local das famílias
latifundiárias. Diante desse conjunto de forças, os liberais, divididos
internamente, apresentavam-se impotentes.
Nas palavras de Joaquim Nabuco, de novo com tanta síntese:
"O Pals vira a situação liberal de 1844-1848 nada realizar
do que prometera; não tocar sequer nas leis de 1841, por causa
das quais o Partido fizera as duas revoluções de Minas e São
Paulo. Os chefes liberais tinham caldo do Poder, mortalmente
desalentados, descrentes uns dos outros e de si mesmos (12)'~
Ao nlvel provincial, o quadro não tinha cores melhores, segundo
o testemunho de Antônio Vicente do Nascimento Feitosa, também
da época:
"Corria o ano de 1836, quando a Província de Pernambuco
se achou, por causa dos atos legislativos, filhos de circunstâncias
especiais, enfeudada a uma família que se queria constituir no
único árbitro dos seus destinos.,,
"Em 1842, esse poder feudal se achou aliado ao despotismo central, que resultava das leis inconstitucionais então
promulgadas pelo princlpio que havia assumido o Governo do
Pals, em 1837, e se havia consolidado em 1841 (13)'~
Minados pelas contradições internas, os liberais não conseguem
reagir aos conservadores, de volta ao Governo Central, e, da/, fazendo
a costumeira derrubada dos escalões provinciais.
"Os Deputados pernambucanos escreviam para o Rio,
ao seu chefe que ficara, chamando-o à Provlncia, para conter
a exaltação dos seus partidários (14)'~
Ainda Nascimento Feitosa testemunha a dramática reunião de
numerosos Senadores e Deputados liberais, "na Corte do Império"
deliberando retornarem às suas bases, a fim de tentar acalmá-las (15).
Nunes Machado reluta, porque teme ser irrevers(vel o conflito
já nas ruas. Mas Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná,
costumava dizer que:
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'Wunes Machado tem todas as coragens, menos a de
resistir aos amigos".
De início, ele dissera textualmente:
"Não vou para Pernambuco, porque, se for, serei vltima (16)'~
Depois, de volta ao Recife, em 17 de novembro de 1848, confirmava-o, vendo as paixões desencadeadas arrastá-lo à morte:
"Eu bem anunciei que vinha para ser vítima; vou sê/o! (17)".
Em manifesto ao povo, Nunes Machado proclamou:
'Tendo-se espalhado, de ontem para cá, depois de minha
chegada, a mais infame not/cia, ofensiva da lealdade do meu
caráter, como a de que me acho inteiramente mudado de meus
princípios e adiro à causa saquarema, que por tanto tempo
tenho combatido; julgando meu rigoroso dever declarar, perante
os meus comprovincianos, que estou cada vez mais firme em
minhas opiniões; e visto como a malvadeza do Presidente da
Provlncia, o Sr. Herculano Ferreira Pena, tem feito derramar,
sem nenhum motivo legltimo, o sangue de meus patrlcios, e se
dispõe a levar minha cara Pátria a ferro e fogo, estou resolvido
a correr todas as vicissitudes, a que porventura possa ser levada
esta bela Província, e nem duvido oferecer minha vida, se tanto
for preciso, para salvar Pernambuco das desgraças que lhe estão
proplnquas (18)'~
O combate armado desencadeou-se feroz, um dos mais sangrentos, relativamente ao longo da História do Império.
Em 31 de dezembro de 1848, Nunes Machado tenta mobilizar
o sul de Pernambuco e Alagoas. Volta e participa do ataque ao Recife,
em 2 de fevereiro do ano seguinte, que ocorre por intermédio de duas
colunas: uma pef.o sul, cruzando o bairro de Afogados, e outra pelo
bairro Boa Vista, no centro. A do sul tem êxito, ocupando os bairros
de São José e Santo Antônio, estancando perto do próprio Palácio
do Governo. A do centro, contudo, era d_etida diante do Quartel da
Soledade. Nunes Machado toma, então, a decisão de se expor, para
animar os seus correligionários a quebrar o impasse. Tomba com a
cabeça varada por uma bala. Sua tropa debanda levando o morto,
deixado na igreja de Belém, no caminho de Olinda (19). No dia seguinte
chega a Polícia.
"Arrombadas as portas da capela, jazia o cadáver de Nunes
Machado, sobre o ladrilho do corredor, em uma rede, e, nesta
mesma, é conduzido pará o Recife (20) '~
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O Chefe de Polícia, em pessoa, Jerônimo Martiniano Figueira
de Melo, descreve a cena:
"Muitas vezes teve o fúnebre cortejo de parar em caminho,
já para que pudessem descansar os carregadores da triste v(tima,
já porque muitos cidadãos se arrojavam à rede em que vinha,
para a reconhecerem e lastimarem. O Chefe de Polícia - é o
próprio Figueira de Melo - e toda a força que o seguia, ou
porque lamentassem o passamento de um cidadão, que em
época futura ainda poderia ser útil à Pátria, ou porque, certos
das grandes peripécias da volúvel roda da fortuna, conhecessem
que ninguém pode considerar-se isento de desgraças tais, mostravam-se tristes, e comunicavam estes sentimentos a todos
quantos os acorrpanhavam (21) '~
A sucessão de quadros era digna de uma tragédia grega. Eles
culminaram na entrega do corpo aos frades, na porta do Convento
de São Francisco, que se fechou no silêncio e na sombra. Do lado de
fora, o povo permaneceu numa espécie de estupor, sem se acostumar
àquela ausência definitiva. Como resultado,
"O retrato de Nunes Machado multiplicou-se em milhares
de cópias, ou de estampas, e ainda hoje se vê conservado em
muitas casas, principalmente sob o teto modesto ou pobre de
gente do povo. "
O laudo médico foi mais cruel que a maioria dos atestados de
óbito, na sua habitual frieza: abatido, com trinta e nove anos de idade,
Nunes Machado
'~-- tinha uma ferida penetrante de arma de fogo, na região
temporal direita, interessando o músculo e osso respectivos e
a massa cerebral, de profundidade de seis polegadas, do que lhe
resultou imediatamente a morte (22) '~
Durante décadas não foi esquecido (23). Na época de Joaquim
Nabuco - seu sucessor na liderança liberal de Pernambuco, que vem
com matizes diversos, porém na mesma linha libertária de Frei Caneca,
antes, e José Mariano, depois - a lembrança continuava indelével,
segundo o testemunho em Um Estadista do Império:
"Nunes Machado ficou sendo, até hoje, o (dolo popular de
Pernambuco, a memória querida por excelência. Pedro Ivo,
na tradição republicana, o eclipsa, mas no coração do povo
não compete com ele, cujo nome será o último a morrer. É que
o povo perdoa aos que se parecem com ele, e Nunes Machado
é a expressão das qualidades e dos defeitos pernambucanos (24) '~
Nabuco, porém, só veria um lado da questão: as repercussões
do fracasso.

34

''A revolução de 1848, em Pernambuco, podia ser desejada
pelo Partido Conservador, tão proveitosa lhe foi. O erro pol(tico
foi enorme. Para o Partido Liberal, do Império, ela foi um grito
geral de sauve qui peut. Ele separou a sua sorte da sorte dos
praieiros, no momento quase em que acabavam de defender a
revolução na Assembléia Provincial do Rio e no Correio Mercantil·
os seus mais brilhantes talentos, como Sales Torres Homem e
Paranhos. Foi o desastre de 2 de fevereiro que dissolveu o Partido
Liberal antigo; que, de fato, o fez desaparecer da cena durante o
espaço de uma geração e, quando ressuscitou transformado
ele tinha por chefes os seus adversários de 1848 (25) '~
'
Na realidade, o resultado apresentou-se mais complexo e pro-

fundo.
Se, por um lado, os liberais radicais, com maior ou menor
coerência, entraram em choque com os pragmáticos conciliadores,
capazes de qualquer acordo, salvando seus privilégios, cúmplices dos
conservadores, por outro lado foram incorporadas és suas reivindicações, no futuro, " as experiências do Liberalismo europeu, desde
a grande crise de 1848 (26) ", conforme o registra A tanso A rinos
de Melo Franco, e também as experiências brasileiras,. acrescentamos
nós. Da/ o programa do Partido Liberal, em 1869, frisar:
"São as necessidades e condições sociais que vão dando
objeto e oportunidade para aplicação dos princ/pios liberais,
criando novas situações, exigindo novos programas. Não cabe,
no poss/vel, fazer tudo a um tempo. A máxima ou tudo ou
nada não convém, mesmo ao radicalismo mais profundo (27) '~
Da,~ Afonso Arinos de Melo Franco arrolar, muito bem, a lista
de novas reivindicações liberais,
'~ .. cuja incompreensão por parte dos liberais da direita,
representados por Ouro Preto, muito contribuiu para a queda
do Império. No campo pol/tico, eleição direta, temporariedade
do Senado, restrições ao poder da Pai/eia, descentralização com
maior autonomia das Prov/ncias, reforma do Conselho de Estado,
garantias à liberdade religiosa, independência do Judiciário,
redução das Forças Militares, abolição da Guarda Nacional e
do recrutamento, limitação do poder do clero; no campo econômico, emancipação gradual dos escravos, melhoramentos na
situação do operariado, derrogação dos monopólios e privilégios
econômicos, liberdade de comércio e indústria; no campo
cultural, incremento, organização e ampla liberdade de ensino eis os tópicos principais deste avançado programa... (28) '~
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Muitos deles, ainda hoje atuais.
Uma facção radical do Liberalismo levaria um outro programa,
o de 1868, mais sintético, às ruas, por intermédio dos jornais A Opinião
Liberal e o Correio Nacional, ambos do Rio de Janeiro:
"Um verdadeiro Programa de Governo. Propunha a descentralização (caminho da Federação, como dizia o Visconde
de Ouro Preto), o ensino livre, o Senado temporário e eletivo,
a abolição da escravidão, o sufrágio direto, a eleição dos Presidentes de Prov/ncias. Tinham muitos contatos com os históricos,
porém eram mais avançados. Vários dos radicais haviam saldo
das fileiras dos históricos. E vários republicanos sa/ram das
fileiras radicais (29) '~
O painel estava completo.
Os monárquicos Nunes Machado, Nabuco de Araújo, Joaquim
Nabuco e José Mariano, para só nos referirmos aos pernambucanos
ou ligados ao Recife, não conseguiriam deter a desagregação liberal
em republicanismo. E este mesmo não seria muito fiel ao ideário do
também liberal Frei Caneca, vulto precursor doutras visões ainda
pairando no horizonte, anunciado desde o Nordeste para o Brasil.

36

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Para se ter uma idéia da situação emocional de Nunes Machado,
nas vésperas de partir para morrer, bastaria evocar o rumoroso incidente
entre ele e o Deputado Fernandes Chaves, em pleno recinto da Câmara,
na sessão de 12 de agosto de 1848.
Nunes tinha uma diferença pessoal com Chaves, desde a sessão
de 30 de abril do mesmo ano. Na seguinte, após se desavirem, ainda
mais, Nunes terminou gritando-lhe:
"Deputado insolente que insulta a Câmara, ande lá para
fora ... "
Daí em diante, a ata registra os lances de alto calor passional,
típico daquela véspera de revolução armada:
"Segue-se uma cena de tumulto e confusão impossível
de descrever e que dura alguns minutos. Toda a Câmara, inclusive
o Sr. Presidente, levanta-se. Muitos Senhores Deputados saem
de seus lugares e dirigem-se para o lado em que estão os Srs.
Fernandes Chaves e Nunes Machado, procuranda evitar um
conflito entre eles. Gritos de ordem e numerosos apartes cruzamse de todos os lados da Câmara. No meio da agitação geral,
sobressai a voz do Sr. Presidente, que faz incessantes esforços para restabelecer o sossego. Cedendo às instâncias de alguns Senhores, o Sr. Nunes Machado se dirige para o seu lugar, e diz com
força, voltando-se para o Sr. Fernandes Chaves: Eu não sou Pedro
Boticário ... "
É bem verdade que Nunes Machado reconhecera ser suscetível
de exaltações, ao advertir aos seus confrades, logo no discurso de
estréia, na sessão de 1<?de maio de 1838:
"Sr. Presidente, novato, inteiramente novato, sem saber
ainda dos usos desta Casa, desacostumado a sofrer o menor
insulto lançado sobre a minha pessoa, estou assustadíssimo
ao entrar na discussão de hoje. Nem meus pais, quando me
corrigiam, me insultavam; nem, desde que me constituí cidadão, sofri ainda o menor insulto .. Daqui nasce o meu receio
consultando o fogo do meu gênio, de ser chamado a terreiro
nesta Casa, temendo que algum de meus colegas lance, imprudentemente sobre mim um insulto, e que, não podendo, nas
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frases de um Sr. Deputado, ter sempre a paciência na algibeira,
me veja na necessidade de o repelir, e repelir dobradamente.
Por isso, peço que quem me fizer a honra de responder aos
meus fracos argumentos, se abstenha de atacar a minha pessoa.
Combatam-se os princ/pios, mas respeitem-se os indivíduos
(apoiados); não estamos de guerra aberta, todos estamos na
boa fé; cada um tem a persuasão de que suas idéias são verdadeiras e exatas, e que devem ser aprovadas; apresentem-se os
seus argumentos, mas fiquem de parte os insultos."
Por isto, já num debate, na sessão de 5 de março de 1845, Nunes
Machado fazia questão de lembrar:
"Não sei se em matéria desta ordem se pode ter sangue
frio."
Porém, não se pense que ele não passava de um "cabeça quente'~
Aqueles rompantes eram comuns na época. E Nunes Machado raciocinava com lucidez acerca dos problemas cruciais do seu tempo.
Assim, na sessão de 26 de junho de 1839, ele defendia interpretações largas da Constituição, que não era o trambolhão, segundo
os seus adversários. Revelava, desde então, um grande empenho na
conciliação de centralismo e federalismo, quando dizia temer que o
faccionismo local infectasse o Poder Central, ao
"tornar a ação do Poder Geral dependente da vontade
das Assembléias Provinciais; tornar os empregados encarregados da execução das leis gerais inteiramente independentes,
e emancipados da influência do mesmo Poder Geral, que o
não pode nomear, nem suspender, nem demitir."
Nunes Machado atribuía parte destes desmandos à possibilidade
de acumulação do mandato de Deputado Provincial com o de Deputado
Geral:
"muitas leis abusivas existem, que não se têm podido
revogar, porque seus autores, com assento na Assembléia Geral,
têm obstado a isso. "
Pois,
"se nós considerarmos da parte de quem está a maior
probabilidade de abusar, eu me inclino a crer que está do lado
das Assembléias... "
Por outro lado, numa antecipação do federalismo, ele defende,
na sessão de 23 de agosto de 1838,
"a emenda que manda pelo cofre geral suprir o deficit
das rendas provinciais, por entender que esta medida não só
é justa, como política, porquanto, sobrecarregadas as Provlncias
com grandes despesas, não encontrando meios para melhorar
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a arrecadação de suas rendas, injustiça seria negar-se-lhes o
dinheiro necessário para fazer face a suas despesas; por outro
lado, seria impolftico (sic) pôr as Provfncias como que emancipadas do Poder Geral, torná-las extremas (sic), sem nenhum
incentivo que as faça amar a União!."
Ainda no texto resumido da ata,
"Quanto a se dizer que as Provlncias malbaratam os dinheiros
públicos, nota que o mesmo se poderia dizer das Despesas Gerais, pois
que não se pode orçar, exatamente, o dinheiro que se há de gastar. Conclui
observando que, em sua opinião, é uma ficção a divisão da renda provincial
e geral, porque tudo sai das Províncias; e, finalmente, não há razão para
que, agora, não se adote o princípio seguido em todas as leis do Orçamento
de se dar suprimento às Províncias."
Nesta linha de raciocfnio, Nunes Machado insurgia-se contra o
arbftrio. Em debate, agora sem perder a cabeça, advertia a um colega:
,,_ Lembre-se o nobre Deputado de que está no seio da
representação nacional (numerosos apoiados); lembre-se o nobre
Deputado de que não são baionetas (numerosos apoiados, grande
movimento na sala) que hão de impor silêncio aos representantes
da Nação (apoiados); lembre-se o nobre Deputado de que não
está tratando com rebeldes (numerosos apoiados).,, (Sessão de
27 de junho de 1839).
Só um homem assim podia empenhar-se na defesa da independência do Judiciário. Na sessão de 20 de julho de 1839, afirmava que
"a concessão da imunidade ao Poder Judiciário não é
regalia nem favor concedido aos Magistrados por interesses
próprios, mas, sim, constitui direitos de cidadãos brasileiros... ,,
Pois,
"em nenhuma parte do Brasil, tem o Poder Judiciário
tomado parte nas revoluções.,,
Donde,
"é só a verdadeira Magis&atura, é só a Magistratura independente que pode servir de salvaguarda dos direitos dos cidadãos
brasileiros... "
Da( o seu protesto contra a suspensão de garantias, nas seqüelas
da rebelião farroupilha, cujos mártires Nunes Machado vira encarcerados no Rio de Janeiro:
"a suspensão não tem servido senão como instrumento
terrt'vel para atiçar cada vez mais as facções.,, (Sessão de
18 de setembro de 1839).
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Ainda pelos mesmos motivos, Nunes Machado também se
solidarizava com os levantes liberais de São Paulo e Minas Gerais:
"Que tendências manifestaram com as armas na mão?
Procuraram acabar com as prerrogativas da Coroa? Não, Senhores; salvar o Imperador da opressão em que supunham estar,
salvar as instituições do Pais, que entendiam ameaçadas, era a
legenda de sua bandeira, era o grito de reunião que apareceu
nas Províncias de São Paulo e Minas; os chefes da revolução
eram homens eminentemente monarquistas." (Sessão de 23 de
maio de 1845).
Não se esqueça ter sido Nunes Machado um liberal, porém nunca
um radical dentro do Liberalismo. Na sessão de 29 de julho de 1839,
proclamava nitidamente:
"E preciso que façamos sentir aos povos o influxo do
sistema monárquico-representativo e as vantagens que resultam
da União.,,
O que não o impedia de ter muito realismo diante dos problemas
concretos da manutenção da autoridade, embora legal e legltima,
mas precisando sempre de suporte armado. Por isto, discursava na
sessão de 19 de fevereiro de 1845:
"Como dizia, Sr. Presidente, a classe militar não está
organizada como devera; seus direitos, suas vantagens não são
bem definidas; a disciplina, as obrigações, o castigo, tudo isto
está tão irregular que suponho não serem outras as causas que
arredam o cidadão brasileiro de abraçar voluntariamente a
vida militar. À vista disto, parecia-me que talvez fosse mais
conveniente que precedesse a esta lei (do recrutamento) aquela
que desse uma verdadeira organização à classe militar, que lhe
marcasse seus direitos, suas regalias e vantagens, que estabelecesse
a maneira de impor as penas aos crimes correspondentes, etc.
Isto, no meu fraco entender, devia facilitar muito a execução
de uma lei de recrutamento, havia de concorrer muito para
que a profissão militar não fosse olhada pelo cidadão brasileiro
como tão grande desvantagem, e, até para certas classes, como
um verdadeiro castigo."

Assim era Nunes Machado: pragmático sem oportunismo, apegado aos princípios sem fanatismo, apesar de todo o calor do seu
temperamento apaixonado. Após discutir problemas concretos de
administração pública, na sessão de 12 de agosto de 1841, concluía
como o doutrinário coerente de sempre:
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✓✓

Falou-se em tendências da época? Quais serão essas

tendências, Senhores? As assinadas, no caso, são de Absolutismo.
Onde estão as probabilidades? Em parte alguma. Pode haver,
e creio que haja, um ou outro fanático que tenha essas idéias,
mas probabilidades de se realizar o despotismo no Brasil não
há. E, se não há, para que esses receios?"
Daí a apreensão de Nunes Machado, diante da crescente escalada
de violência contra os liberais, prenunciando a rebelião pra ieira. Nas
sessões de 25 de janeiro e 3 de fevereiro de 1843, travava acalorado
debate com os conservadores e liberais, principalmente Maciel Monteiro, Urbano Sabino Pessoa de Melo e Carneiro da Cunha, a propósito
das violências se multiplicando, apesar dos seus protestos.
Já no ano glorioso e fatídico de 1848, para o Brasil e a Europa,
donde vinham aqueles influxos se somar às circunstâncias locais, Nunes
Machado bradava, na sessão de 16 de maio, em defesa dos liberais:
"Repilo, pois, Sr. Presidente, essa injúria irrogada, com
tanta ousadia e exageração, a um grupo inteiro de indiv(duos,
que simbolizam a opinião de um Partido. Um Partido que,
com tanto sacrifício, a despeito de uma resistência terrível,
procurou realizar os seus princípios de ordem, de moral e de
justiça, certamente não merece insultos desta ordem."
E, em 28 de junho do mesmo ano, endossava muitas das teses
nacionalistas da ala radical da Praia, embora sem a sua xenofobia:
"Não tem o Governo achado embaraços nesta parede
estrangeira? Quantas vezes as necessidades do Governo não se
têm ressentido da falta de comércio nacional?"
E, como sempre, projetando doutrinariamente as suas conclusões:
"A igualdade não está em proteger a todos igualmente e
do mesmo modo; a igualdade está em proteger cada um conforme
as suas circunstâncias."
Mas a crescente violência deixava-o cada vez mais apreensivo.
Na mesma sessão de 28 de junho de 1848:
'~ .. não pode haver garantia de segurança individual e
liberdade quando os cidadãos têm de ser julgados por delegados
do Governo, e quando os Juízes não têm a devida independência
para que possam assegurar essa garantia individual, esta liberdade
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Por outra parte, de todos os lados políticos, tem-se erguido
um grito geral pela necessidade de garantias para a segurança
individual. É preciso atender a isto; é uma das necessidades
mais instantes que temos.,,
De nada adiantariam tantas previsões e advertências. A radicalização de ambos os extremos, conservador e renovador, acabariam
tragando outra geração de brasileiros, dentre eles o mais ilustre de
então: Joaquim Nunes Machado.
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DISCURSOS

Interpretação do Ato Adicional

26.06.1839
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, é com constrangimento que vou ainda roubar alguns momentos à Câmara nesta
questão de interpretação do Ato Adicional; mas a Câmara relevará
este meu proceder, atendendo que devo responder a proposições
que se emitiram nesta Casa, ofensivas ao meu caráter e ao decoro
da Câmara; e lhe prometo não abusar de sua paciência.

Um nobre Deputado por Pernambuco ( o Sr. Rego Monteiro),
em urna das sessões passadas, falando de seu constitucionalismo, disse
que queria resguardar a Constituição das impurezas dos especuladores.
Ora, parece-me que semelhante proposição avançada pelo nobre
Deputado, quando se pronunciava contra a interpretação, envolve
uma grave ofensa à maioria da Casa. Eu decifrarei a proposição. O
nobre Deputado afirma que é muito constitucional, e que não quer
que a Constituição seja alterada à vontade dos Partidos; mas a interpretação na linguagem do mesmo nobre Deputado é ofensiva à Casa
e reformadora da Constituição; logo, quem vota por ela é partidista,
é especulador. Ora, não há injustiça mais clamorosa! Não contesto
o constitucionalismo do nobre Deputado; e antes lhe dou os parabéns
por ter tão bom ensejo para dar um desmentido solene àqueles que
em outro tempo duvidaram de sua adesão à Constituição; mas peço
ao nobre Deputado, que não faça desse sentimento um privilégio
seu; conceda que outros também o possuam: eu entendo que a Câmara
dos Deputados, o Senado, o Brasil todo ama a Constituição, e a hão
de sustentar a todo o custo; e quando se tem votado a favor da
interpretação, não. é por especulação, mas, sim, por amor ao País;
quem procura fixar idéias, e pôr as cousas sobre seus devidos eixos,
não é especulador; pelo contrário, quer acabar com as especulações
que se fazem, com a confusão em que se acham todas as nossas cousas.
Seria mais justo que o nobre Deputado chamasse especuladores
a esses que outrora não queriam saber de Constituição, que a apelidavam de trambolho e, por diferentes vezes, e em diversas partes,
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tentaram hastear o estandarte do absolutismo; esses, sim, é que eram
especuladores, e não os Deputados conscienciosos, que votam pela
interpretação.
Disse também o nobre Deputado que eu havia irrogado uma
injúria aos membros da Assembléia Provincial de Pernambuco, quando
disse que temia não tivesse sido ilaqueada sua boa fé. Ora, eu peço
ao nobre Deputado que estude melhor a significação dos termos de
nossa língua, para lhes não ligar sentido diverso; a proposição que
avancei nada tem de injurioso, é muito decente e parlamentar, e
não exclui nem a sabedoria, nem a independência; pode qualquer
indivíduo ser muito sábio e muito independente e, entretanto, ser
alguma vez iludido e enganado, sobretudo se ele é de boa fé; e observe
o nobre Deputado que eu não afirmei que isso tivesse acontecido;
somente avancei que muito me arreceava. Portanto, não injuriei a
ninguém, como entendeu o nobre Deputado.
Nada mais, Sr. Presidente, tenho a responder ao nobre Deputado,
pois que, quanto à Lei de 14 de Abril, eu não a discuti, nem discuto;
reservo-me para ocasião mais própria em que mostrarei seus extraordinários defeitos; até aqui tenho muito de propósito guardado silêncio
sobre semelhante lei, para que alguém não me julgasse despeitoso e
movido por considerações mesquinhas; demais, não há quem não
conheça que a lei é exorbitante das atribuições provinciais, que é
manca e muito cara.
E, pois, Sr. Presidente, uma vez que tenho a palavra, consinta
V. Exa. que eu, ratificando alguns argumentos - que foram no meu
primeiro discurso mal apanhados pelo taquígrafo -, ofereça algumas
considerações a um nobre Deputado pela Província do Ceará, meu
digno e especial amigo.
Falando do art. 1<? da interpretação, esse nobre Deputado disse
que o achava obscuro nas palavras e obscuro nas idéias. Provou o
primeiro defeito ao dizer que as palavras Pai/eia Judiciária estavam
contrapostas a Pai/eia Administrativa, mas referidas à palavra Municipal, o que dava a entender que havia também Pai/eia Municipal
Judiciária. Eu, porém, não posso concordar com o nobre Deputado,
porquanto não admito que a Comissão confundisse aquilo que ela
procurou extremar, e entendo que o artigo está escrito, em regra,
com muita clareza, e que por ele se vê que o que se refere à palavra
Municipal é Polícia Administrativa, pois é a palavra Municipal, de
que usa o Ato Adicional, que autoriza a distinção feita pela Comissão
entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, cousas inteiramente
diversas, que se não podem confundir.
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Quanto ao segundo defeito de obscuridade nas idéias, disse o
nobre Deputado que nenhuma lei designa o que seja Polícia Administrativa e o que seja Polícia Judiciária, que são palavras vagas e
que dão lugar a dúvidas e incertezas. Ora, eu concordo com o nobre
Deputado que nenhuma lei define o verdadeiro sentido dessas palavras;
mas estou certo que, se o nobre Deputado atender para a nossa organização poli'tica, se consultar os diversos objetos relativos à parte
administrativa, se indagar sua natureza e maneira de obrar, conhecerá
que há uma grande diferença entre o que é administrativo e o que
é judiciário; conhecerá que o administrativo obra organizando, regulando, prevenindo, enquanto que o judiciário obra coercitivamente.
Um, o administrativo, é a causa; o outro, o judiciário, é o efeito. E
servir-me-ei do mesmo argumento do nóbre Deputado: o fato de uma
Câmara Municipal fazer uma postura, probindo que se corra pelas
ruas a cavalo, sob certa pena, aqui temos uma ação inteiramente
administrativa, um preceito todo preventivo, porquanto se a postura
é violada e há uma morte, então começa daí a ação judiciária. Deve
mais reparar o nobre Deputado que a ação administrativa recai sobre
muitos objetos, e de diferente natureza, quando a judiciária abraça
objetos muito especiais. Portanto, não era preciso que uma lei definisse
essas idéias para se conhecer sua diferença; bastante é consultar as
funções e objetos relativos a cada uma das duas cousas, e leia o nobre
Deputado o Dicionário de Direito Administrativo de Delamare, que
nele encontrará um grande catálogo desses objetos.
Nada tenho a dizer, Sr. Presidente, sobre o art. 2<? da interpretação, porquanto em pé estão todos os argumentos apresentados
em seu favor; e somente acrescentarei que nem sempre a faculdade
de legislar sobre a divisão civil e eclesiástica está ligada à de legislar
sobre criação e supressão de empregos, porque, muitas vezes, as funções
e objetos relativos a esses empregos é que designam o seu número.
Darei, por exemplo, a divisão de uma Prov(ncia em Comarcas: supondose que é dividida em 9 Comarcas, não se segue que sejam só 9 os Juízes
de Direito, pois pode ter 18; uns para o crime, e outros para o ci'vel,
como realmente sucede; conseguintemente, não serve o argumento
tirado do § 1 <? do artigo 2<? do Ato Adicional para provar que o § 79
fica reduzido a uma inutilidade com a interpretação.
Passarei ao art. 39 do projeto. O nobre Deputado, a quem me
fiz cargo de responder, opõe-se a este artigo por transcender, em sua
opinião, os limites de uma interpretação, e disse que todo mundo
sabe o que seja nomear, suspender e demitir, assim como o que sejam
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empregados provinciais e, por conseguinte, não há razão que justifique
a interpretação. Ora, parece-me que o nobre Deputado não compreendeu bem a questão.
Não se trata de explicar o que seja nomear, suspender e demitir
empregados, mas, sim, de saber-se sobre que qualidades de empregados
provinciais podem as respectivas Assembléias legislar no sentido do
Ato Adicional, e é sobre isto que têm aparecido diferentes dúvidas.
Se procedente fosse o argumento do nobre Deputado, então
ele seria aplicável ao art. 2'? da interpretação por que vota o nobre
Deputado, pois também todo mundo sabe que cousa seja criar e
suprimir empregos. E não sei se o nobre Deputado, votando e sustentando o art. 2'?, pode sem contradição impugnar o art. 3<?; é uma
conseqüência da distinção que fez o artigo entre empregados provinciais, propriamente ditos, e empregados provinciais encarregados da
execução de leis gerais, relativas a objetos sobre os quais as Assembléias
não podem legislar.
O art. 2'? evita o absurdo que se seguiria de as Assembléias
Provinciais influírem sobre a criação de empregados provinciais encarregados da execução de leis gerais; e o art. 3'?, como corolário, sana
outro igual absurdo, de as mesmas Assembléias legislarem sobre a
nomeação, suspensão e demissão desses mesmos empregados, que o art.
2'? põe fora de sua influência. E nem se diga que não há inconveniente
na doutrina contrária, porque não são só inconvenientes que autorizam
a interpretação; são os palpáveis absurdos que contém essa doutrina;
e vêm a tornar a ação do Poder Geral deoendente da vontade das
Assembléias Provinciais; tornar os empregados, encarregados da execução das leis gerais, inteiramente independentes e emancipados da
influência do mesmo Poder Geral, que os não pode nomear, nem
suspender, nem demitir. Quisera que o nobre Deputado me dissesse
como é possível que o Poder Geral possa obrar proficuamente, como
pode este obter o resultado de seus planos, se ele não pode nomear,
suspender e demitir os empregados que têm de executar esses planos?
Note o nobre Deputado que, nos cálculos da boa execução de uma
lei geral, e'ntra o modo da nomeação, suspensão e demissão dos empregados que a hão de executar; mas como contar com isso, se esses
empregados têm de ser nomeados, suspensos e demitidos, segundo
o diverso modo de pensar de tantas Assembléias Provinciais? Parece-me
que um semelhante sistema de governo seria um monstro. E se as
Assembléias Provinciais negligenciarem esses negócios, não ficarão
as leis gerais sem execução? E se o nobre Deputado não reconheceu
que conflitos periogosos podem ainda originar-se da doutrina do art.
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29, que comete às Assembléias a faculdade de marcar ordenados aos
empregados provinciais, encarregados da execução das leis gerais,
maiores conflitos devem recair da doutrina contrária ao art. 39 da
interpretação; a matéria sobre a qual ele versa é mais importante.
O nobre Deputado insistiu contra o argumento tirado da não
reformabilidade do § 39, do art. 102, da Constituição, afirmando
que ele fora batido vitoriosamente; eu, porém, penso pelo contrário,
e estou que vitoriosamente foi rebatida a impugnação que se fez
àquele argumento. Um nobre Deputado, por Minas, argumentou com
o § 49 do mesmo artigo e artigos 13 e 36 da Constituição, dizendo
que também estes artigos não foram julgados reformáveis, e que, no
entanto, a faculdade que eles conferiam ao Poder Geral era igualmente
hoje exercida pelos Poderes Provinciais; ora, eu respondi a isso, que
esses artigos da Constituição estavam em inteira harmonia com o Ato
Adicional, porquanto continuava o Poder Geral a prover os empregos
civis de sua competência, enquanto que o Poder Provincial provia
os que lhe pertenciam; e que, do mesmo modo, uma parte do Poder
Legislativo passou para as Províncias, não obstante não ter sido julgado
reformável o art. 13 da Constituição, o que n: ·o era preciso; pois,
sendo o fim principal do Ato Adicional conferi às Províncias uma
porção do Poder Legislativo, virtualmente estava :;ompreendida, na
lei que autorizou as reformas, a desse art. 13. E ~, no entretanto,
isso que não se pode entender a respeito do § 99, de, art. 102, pois
não se descobre nenhuma razão, nem necessidade para se entender
que o Poder Geral foi despido da prerrogativa de nomear Magistrado;
e, conseguintemente, forçoso é confessar que o § 11, do art. 10, do
Ato Adicional, não implica na reforma do § 39, art. 102, e deve-se
entendê-lo como o entendeu a Comissão.
Sr. Presidente, a doutrina do § 39 da interpretação torna-se
ainda mais sentida e palpável se se comparar o § 11, do art. 10, do
Ato Adicional, com o § 79, do art. 11, do mesmo Ato. Aqui se diz:
"Decretar a suspensão, e ainda mesmo demissão do magistrado, etc."
Ora, se na disposição do controvertido ~ 11, do art. 10, se pudesse
considerar incluído o Magistrado, isto é, falando claro, o Juiz de
Direito, que é só a quem aproveita a doutrina do art. 39 da interpretação, então teríamos que o § 79, do art. 11, seria ocioso, pois que
para suspender e demitir esse empregado provincial já têm as Assembléias Provinciais a faculdade do§ 11, do art. 10.
De tudo isto, Sr. Presidente, concluo que a doutrina do art.
3<? da interpretação é muito verdadeira, e que não transcende as raias
de uma interpretação. Passarei pelo art. 49, que não foi combatido,
e direi alguma cousa sobre o art. 59.
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Achou o nobre Deputado pelo Ceará que este art. 5<?era ocioso
e doutrinário: doutrinário, porque estabelece regra e tira conseqüência,
o que entende o nobre Deputado ser mais próprio de um escritor
didático e não de um legislador. Eu, porém, Sr. Presidente, entendo
que, dizendo o art. 5<? respeito ao processo que devem seguir as Assembléias no julgamento do Magistrado, forçoso é estabelecer regras,
porquanto não se pode conceber uma lei de processo sem estabelecer
;as regras que se devem guardar nesse processo. É demais ocioso o
artigo, porque não contém idéia alguma que não esteja contida no
Ato Adicional. Ora, Sr. Presidente, se é verdadeiro o que afirma o
nobre Deputado, julgo que nenhum artigo está mais em circunstâncias
de merecer seu assenso do que este, que não pode ser taxado de
excessivo e reformatório das reformas. Porém, Sr. Presidente, o nobre
Deputado esqueceu-se de princípios aventados e sustentados por
ele; o nobre Deputado não admite interpretações senão daquel·es
artigos, cujas palavras têm suscitado dúvidas. Ora, se é isso o que
sucede com o § 7C?, art. 11, do Ato Adicional, por coerência, deve
o nobre Deputado concordar em que necessária é a interpretação,
e não ocioso o art. 5C?. Há quem entenda que as Assembléias Provinciais
obram administrativamente quando suspendem e demitem o Magistrado, e nós já tivemos de anular o ano passado uma lei de Sergipe
que demitia um Juiz de Direito. Nem se diga, como o nobre Deputado,
que é indiferente explicar-se que em tal caso as Assembléias obram
como Tribunais Judiciários, porque de qualquer modo que elas procedam são obrigadas a cumprir o Ato Adicional, que diz: "por queixa
de responsabilidade", o que mostra bem que elas não podem impor
a demissão e suspensão senão em virtude de lei anterior. Eu entendo
que essa declaração é importantíssima, porque, do contrário, poderiam
as Assembléias Provinciais considerarem-se autorizadas para legislar,
também, sobre os casos em que elas devam fulminar as penas de
demissão e suspensão, e, assim, entenderem cumprido o Ato Adicional.
Quanto ao art. 6<? , posto que reparasse o nobre Deputado
que ele se não refere claramente a artigo algum do Ato Adicional,
todavia, reconheceu que, implicitamente, se referia ao § 7<?, do art.
11, e tanto basta.
Vamos ao art. 7<?. Acha o nobre Deputado que este artigo
é igualmente excessivo e exorbitante, porquanto entende o nobre
Deputado que o Ato Adicional não permite aos Presidentes negar
a sanção aos atos legislativos provinciais ofensivos à Constituição.
Eu já tive ocasião de observar que não compreendia como se podia
supor que o legislador tevP em maior conta ofensas feitas a interesses
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particulares das prov(ncias, do que os feitos à Constituição. Mas o
nobre Deputado entende que isso seria pôr à mercê dos Presidentes
os Atos Legislativos provinciais, sem nenhum corretivo, quando, pelos
abusos das Assembléias, havia o corretivo do art. 20, do Ato Adicional.
Parece-me que o nobre Deputado não reparou bem para o Ato Adicional; senão, encontraria nele, também, o corretivo para os abusos
dos PresidP.ntes, que está no art. 16, que ordena que eles remetam ao
Governo Geral, para as apresentar à Assembléia Geral, as leis provinciais
a que negarem sua sanção. Portanto, não é exato o que afirmou o
nobre Deputado. E se nós considerarmos da parte de quem está a
maior probabilidade de abusar, eu me inclino a crer que está do lado
das Assembléias, não só pela natureza de corpos deliberantes, como
porque esse corretivo do art. 20, que o nobre Deputado achou tão
forte, é, a meu ver, impotente. Ele seria valioso se, porventura, vedado
fosse aos membros das Assembléias Provinciais serem Deputados
gerais; mas como tern sucedido, o corretivo é uma burla completa,
porquanto cometem os abusos nas Assembléias Provinciais, e vêm
para a Geral sustentar sua obra, e disto temos exemplos.: muitas leis
provinciais abusivas existem, que não se têm podido revogar, porque
seus autores, com assento na Assembléia Geral, têm obstado a isso.
Passemos ao art. SC?. Sr. Presidente, não farei muita bulha sobre
este artigo; o absurdo que ele encerra é vis(vel, e somente direi ao
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, membro da Comissão, que muito
me admira,reconhecendo ele que a lei interpretativa traz o seu efeito
da data da lei que se interpreta -, quisesse estabelecer uma exceção
com o presente projeto, admitindo o art. SC? que determina que só
tenha efeito para o futuro! Sr. Presidente, se ao menos, com o art.
8'?, o projeto estabelecesse uma regra para o futuro, eu estaria contente;
porém, nem isso sucede, porque enquanto não são revogadas singularmente as leis provinciais, as Assembléias vão continuando na carreira
dos abusos, e a interpretação serve só para facilitar a discussão. Ora,
para isto não era preciso uma lei, porquanto na discussão de qualquer
Ato Provincial nós expenderíamos os princípios que o projeto consagra.
Não obstante, Sr. Presidente, voto pelo projeto, apelando para o bomsenso do Senado.

53

Independência da Magistratura

20.07.1839
O SR. NUNES MACHADO(*) nota que falta pouco tempo para
se entrar em outra discussão e não sabe se poderá expender tudo quanto tem
que dizer sobre a questão. Pede perdão à Câmara por tomar-lhe o tempo e fazer
com que a discussão desta matéria se prolongue; mas a Câmara vê que a matéria
é assaz importante; trata-se nada menos do que de uma questão de princípios,
de uma matéria cuja resolução deve firmar um ponto constitucional do qual
dependem altos direitos; a discussão, pois, é importante e o tempo que com ela
se gasta não é perdido. Antes, porém, de responder aos argumentos que se têm
apresentado, tratará de examinar algumas das proposições do nobre Deputado
por Minas, o Sr. Carneiro Leão.
Disse esse nobre Deputado que tanto o parecer como a emenda eram
inúteis, porque não tinham efeito fora da Casa, e julgou que não competia ao
corpo legislativo taxar de ilegal os atos de qualquer Poder independente. Respeita
muito as luzes e os conhecimentos do nobre Deputado, e reconhece que, na verdade, é grande temeridade sua contestar idéias de um decano da nossa Magistratura
e do nosso Parlamento. Acha, porém, muito perigosa, até anticonstitucional essa
idéia; mostra ela que o nobre Deputado está esquecido dos deveres que a Constituição impõe a cada Deputado, constituindo-o vigia e guarda dos direitos individuais
e liberdades públicas, esquecido dos estilos e dos usos parlamentares.
Quando uma Comissão apresenta um parecer, ventila-se esse parecer,
e a Câmara está no seu direito, quando censura atos dos Poderes independentes, dos
Poderes do Estado. Não se diga que a resolução que a Câmara tomar a respeito do
parecer não tenha efeito fora da Casa. Recorda à Câmara e aos nobres Deputados,
tão versados nos estilos e arestas desta Casa, que questões idênticas se têm decidido
de semelhante maneira; lembra que uma questão mais importante foi decidida
aqui pelo mesmo modo, convertendo-se a Câmara em Convenção Nacional, em
Assembléia Constituinte.
Como pois dizer-se que a decisão da Casa não tem influência no País?
Lembra que o nobre Deputado taxou de exagerados àqueles que se opunham
ao parecer da Comissão; a idéia desse nobre Deputado, que a Câmara não pode
( *) Sinopse indireta dos discursos.
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declarar ilegal um ato do Governo sem promover-lhe acusação, essa idéia, sim,
é que lhe parece exagerada. Queixou-se, igualmente, de que, sendo ele membro
da Comissão, apenas anteontem conseguira falar; o nobre Deputado considerou
esse acontecimento como filho da exageração, e pareceu recear que ela provocasse
uma reação contra o Poder Judiciário. O orador volve o argumento contra seu
autor que, se não teve antes a palavra, foi porque demorou em inscrever-se, e
demorou-se porque talvez ainda não estivesse com sua convicção bem assentada,
ainda que, como membro da Comissão, houvesse dado sua assinatura ao parecer.
O orador pede, encarecidamente, à Câmara, que não suponha que entra nesta
discussão como Magistrado, nem o julgue advogando causa própria. Não defende
aqui seus interesses particulares, mas sim os dos cidadãos brasileiros, a quem muito
importa que haja uma digna e independente Magistratura. Entende que a concessão
de imunidade ao Poder Judiciário não é regalia nem favor concedido aos Magis,
trados por interesse próprio, mas sim constitui direito de cidadãos brasileiros;
portanto, quando defende estes princípios, não advoga a causa individual, nem
interesses pessoais; até sua posição repele semelhante censura, pois está isento
do comisso, é Magistrado empossado; por conseqüência, não pode temer os raios
que fulminam a Comissão.
Não sabe que do procedimento dele, orador, e de seus colegas, se possa
recear reação contra o Poder Judiciário. Essa reação, essa conspiração existe já
formada: diferentes golpes tem ela dado no Poder Judiciário, e pensa que outros
se preparam. Felizmente para os cidadãos brasileiros não passou na Convenção
nacional uma terrível emenda que devia acompanhar o Ato Adicional; felizmente
para os brasileiros não alcançou o gênio do mal ou fazer passar essa terrível emenda
que imolava o Poder Judiciário.
Não pode o orador explicar essa perseguição feita ao Poder Judiciário,
senão lembrando-se que aqueles que conspiravam contra a liberdade dos cidadãos
brasileiros, encontrando no Poder Judiciário o apoio dessas liberdades, deviam
jurar-lhe guerra; aqueles que têm pretendido aniquilar o sistema representativo
que nos rege encontrarão no Poder Judiciário uma barreira invencível a seus
projetos, e por isso o têm pretendido aniquilar. O orador mostra que, em nenhuma
parte do Brasil, tem o Poder Judiciário tomado parte nas revoluções; talvez que
o tenha feito um ou outro indivíduo, mas o Poder Judiciário, como tal, ainda
não levou uma pedra sequer ao edifício de nossos desatinos. Para justificar o que
disse sobre uma conspiração de há muito formada para aniquilar o Poder Judiciário,
pergunta o orador o que quer dizer esse célebre artigo do Código do Processo
que desenvolveu o artigo constitucional e que entrega, absolutamente, aqueles
Magistrados à discrição do Poder. Porventura a independência do Poder Judiciário
está somente nos seus atos, como aqui se tem proclamado? Para haver independência desses atos não é preciso a independência da pessoa? E se porventura puder
o Poder influir sobre a sorte dos Magistrados, sujeitá-los nas suas opiniões, será
possível esperar a independência dos seus atos? Para acabar esta independência
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será mister que o Governo intervenha diretamente nos seus atos? Eis o ponto
a que está reduzida hoje a Magistratura! E o Brasil não se ressente altamente desta
perniciosa influência do Poder! Os Magistrados têm sido arrancados dos seus
lugares, porque não têm querido aderir a insinuações pérfidas! Não têm medo
por si das influências do Poder, estão resignados com a sua sorte! Todavia, clamará
que se arvorem as guilhotinas, erijam-se as fogueiras para destruir e aniquilar o
Magistrado prevaricador, concussionário e venal, mas dê-se todo o prestígio àquele
que cumpre com o seu dever.
Reconhece que não existe, nem pode existir no Brasil, esse Poder Judiciário independente que quis a Constituição. Todas as naturezas e todos os homens
não são dotados da necessária fortaleza para resistirem ao trabalho; portanto,
é preciso, e muito, que a independência do Poder Judiciário seja uma das garantias
dos direitos dos cidadãos brasileiros; é só a verdadeira Magistratura, é só a Magistratura independente que pode servir de salvaguarda dos direitos dos cidadãos
brasileiros; cumpre, portanto, que esta classe esteja o mais possível emancipada
do Poder, e que não exista a faculdade horrível que ele tem de fazer· dos Magistrados aquilo que lhe aprouver. Passando a idéia aventada pelo nobre Deputado
a quem responde, idéia que para ele, orador, não era nova, pois sabia que esse
nobre Deputado, como membro de uma Comissão encarregada da reforma do
Código do Processo, aí havia encaixado o princípio que havia emitido, nesta Casa,
da ambulação dos Ministros, pergunta como o nobre Deputado provou a beleza
da sua teoria. Alegando que a permanência do Magistrado, no mesmo lugar, por
muito tempo, era prejudicial aos interesses públicos, prejudicial ao próprio Magistrado, visto que, tendo de demorar-se, talvez perpetuamente, no mesmo lugar,
e ficando mui relacionado, adquiria ódios.encontraria tropeços na sua administração, e deveria cometer injustiças. O orador está persuadido que é o contrário
que sucederia, e que iminentemente prejudicial seria ao País essa ambulação; que
importa provocar por sua má administração as queixas dos habitantes de um lugar
ao Magistrado que nele só tem de demorar-se quatro anos? Se, porém, tiver ele
de aí sempre residir, não aplicará todo o sentido, todos os meios de fazer justiça
para se não indispor com aqueles com quem tem de viver por muito tempo? Pois
quando tem lançado raiz, adquirido amigos e cousas que o deleitam, é que lhe
será proveitoso sair?

O Sr. Andrada Machado comenta: "Andar correndo a coxia!"

O SR. NUNES MACHADO nota que essa idéia do nobre Deputado é
uma imitação da doutrina da legislação antiga, doutrina inadmissível hoje, atenta
à diferença que vai entre os Magistrados modernos e os antigos.
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O Sr. Presidente participa ao nobre Deputado que já chegou o Sr. Ministro
da Marinha.
O orador cala-se para continuar na próxima sessão.
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Suspensão de Garantias

18.09.1839
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, princ1p1arei
dizendo que o nobre Ministro não achará na Câmara um só dos seus
membros que não esteja pronto a coadjuvar o Governo na honrosa
empresa de salvar o País. Concordarei com o nobre Deputado, pela
Província de Minas, em que, com efeito, as leis de suspensão de garantias, em vez de trazerem ao País o bem que, sem dúvida, deviam trazer,
se bem administrado fosse, pelo contrário, vão agravar mais os nossos
males. Sr. Presidente, fui casualmente à fortaleza de Santa Cruz, e tive
de observar quais os altos presos políticos que haviam sido remetidos
para a Corte do Império; quais os grandes homens de Estado cuja
influência sustentava a rebelião no Rio Grande do Sul; mostraram-me,
Sr. Presidente, pescadores e mestres de ofício e, enfim, gente a mais
miserável. Eu até entendo, Sr. Presidente, que se não pode fazer um
quadro mais desfavorável do espírito de ordem no Império do que
fazer depender a tranqüilidade do Rio Grande do Sul, da conservação,
na prisão, desses miseráveis. A lei de suspensão de garantias tem, como
disse o Sr. Ministro, produzido bens negativos. Isto é uma verdade;
. ela não tem servido senão como instrumento terrível para animar
os Partidos; ela não tem servido senão para atiçar cada vez mais as
facções. Isto não é uma asserção vaga, são fatos que o demonstram,
como aquele que acabei de observar. Um só homem influente na
revolução não sofreu em virtude desta lei.
Pode ser que seja muito conveniente à Província do Maranhão
a suspensão de garantias; mas, por agora, não impugnando as idéias
do Sr. Ministro a semelhante respeito, no meu conceito, outras medidas
deveria empregar o Sr. Ministro a respeito do Maranhão, que oferecessem um efeito mais imediato e mais pronto do que a suspensão de
garantias. Por outro lado, Sr. Presidente, não sei se devo considerar
esta medida de suspensão de garantias no Maranhão como eminentemente impol ítica. Ouço dizer a várias pessoas, e aos nobres Deputados
do Maranhão, que a desordem naquela Província nenhuma cor política
tem; consta-me que o Maranhão é infestado por assassinos e ladrões,

59

e no meu modo de pensar, ladrões e assassinos não se derrotam, mas
prendem-se e punem-se. (Apoiados.) É a ação da Justiça que deve
cair sobre ladrões e assassinos, e não se devem empregar contra eles
medidas políticas.
S. Exa. há de permitir que eu ainda insista em uma idéia do
nobre Deputado de Minas, que disse que lhe parecia que as desordens
do Maranhão já podiam haver cessado. Se, porventura, houvessem
empregado medidas que tivessem mais imediato efeito, cujo resultado
fosse mais pronto,· parece-me que a ordem já estaria restabelecida
no Maranhão. Há um fato, que já tem sido aqui repetido: a cidade
de Caxias, por dois meses inteiros, reclamou socorros à autoridade
da Província. Medindo a distância que separa a cidade de Caxias da
de São Salvador, parece-me que em dois meses uma autoridade mais
vigilante e mais expedita teria certamente mandado para Caxias socorros muito profícuos, que talvez houvessem chegado a tempo de evitar
que a cidade fosse presa dos assassinos e ladrões.
O Sr. Ministro, combatendo o receio que o nobre Deputado
manifestou do abuso que se podia fazer de uma medida de semelhante
natureza, disse que o Governo confia grandemente nos seus delegados.
Sr. Presidente, se eu quisera recorrer a fatos, eu poderia talvez dizer
que o Governo parece dar mais ouvido às vozes de seus administradores
do que às vozes públicas; e que, portanto, devo acreditar que, quando
apareçam queixas contra abusos de seus administradores, dificilmente
serão atendidas.
Não posso conceber como a supressão de sociedades públicas
no Pará seja medida salvadora e necessária ao País. Parece-me que o
Sr. Ministro tem suas apreensões a respeito do Pará, e não tem bem
investigado as verdadeiras necessidades da Província. No meu entender,
o Pará necessita de que o império da lei lhe vá sarar as feridas que ali
abriram as desordens e o arbítrio; o Pará não precisa de outra cousa
mais para prosperar e ser feliz do que ver restabelecido em todos
os seus pontos o império da lei. Sr. Presidente, o que foi e o que é
hoje o Pará? Ou porque está em uma extremidade do Império, ou
mesmo por princ(pio de política, o Pará não tem sentido ainda a
benéfica influência do estado atual em que nos achamos; o Pará tem-se
conservado ainda em um estado de pouco adiantamento, estado que
foi agravado pela horrorosa revolução por que acaba de passar. Qual
seria, portanto, a medida própria e profícua de fazer prosperar o Pará?
Encadear ainda mais os meios de civilização? Proibir as sociedades
públicas? Segundo a minha fraca compreensão, eu entendo que uma
medida salvadora para o Pará seria a oposta à que apresenta o Sr.
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Ministro. No Pará, hoje, quase que muito precisa ser animado o espírito
de associação, para que os meios de civilização, da promoção da indústria e dos melhoramentos se espalhem e se facilitem. Portanto, perdoeme o nobre Ministro e digno ex-colega, que eu encare a medida que
lembrou como verdadeiro contra-senso. Quem quer conspirar contra
o País reúne-se em sociedade pública?
O Sr. Ministro não achou contradição alguma entre a sua
proposição a respeito do Pará e seu silêncio a respeito das outras
Províncias. A contradição me parece manifesta, e eu receio que o
nobre Ministro, apesar dos grandes talentos de que é dotado, não se
possa dela salvar. Se, porventura, em uma Província pacífica que
acaba de passar por uma revolução qual aquela por que passou o Pará,
as sociedades públicas podem ser perniciosas, o que não devemos
esperar dessas sociedades nas Províncias onde ainda há desordem?
E se o nobre Ministro tem dito que uma tal medida não pode ser
perniciosa nas Províncias onde ainda se luta com a desordem, como
supor que no Pará as sociedades públicas possam prejudicar a paz e
alimentar partidos? Basta já de leis excepcionais para o Pará: o remédio
para curar as feridas abertas naquela Província é restabelecer o império
da lei em todos os seus pontos. Em vez de proibir as associações no
Pará, peço a S. Exa. que insinue ao administrador daquela Província
que promova o estabelecimento ali de tais associações.
Não sei o estado atual da Prov(ncia de Santa Catarina. Existe
na Casa um digno Deputado daquela Província; ele terá a bondade de
nos expor, com a franqueza que lhe é própria, qual seja este estado,
quais são as necessidades da Província, e quais os remédios que são
ali necessários. Só direi ao Sr. Ministro que, quando nos foi aqui pedida
a licença para que um dos nossos colegas fosse para ali mandado, eu
estava persuadido de que ele seria empregado como General, e somente
como General; e pode ser que a sua conservação na Administração
daquela Província me dificulte um pouco o dar o meu voto a favor
da medida proposta. Eu desejara que o Sr. Ministro fosse mais explícito
e fizesse sentir melhor à Câmara o seu pensamento, e nos dissesse
por que razão as circunstâncias daquela Província empioraram. Receberam os rebeldes maiores socorros? Têm eles avançado mais terreno?
Tem o novo Presidente perdido os recursos que tinha? Tem o Ministério
deixado esse Presidente desamparado? Sem estas explicações, tenho
algum receio de votar por uma medida destas para ser executada pelo
General que se acha à testa da Administração daquela Província.
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A Maioridade do Imperador

12.08.1841
O SR. NUNES MACHADO - Senhores, bastantemente magoado pela marcha que vão levando os negócios do meu País, eu me
tinha recolhido a um silêncio quase absoluto, tomando apenas a palavra
numa ou noutra questão de mero expediente; e neste propósito estaria
se porventura diversos incidentes aparecidos na Casa não me chamassem
à discussão, e, sobretudo, o discurso do nobre Deputado por São Paulo,
em que ele se desviou da urbanidade que nos devemos mutuamente,
e da consideração e respeito que devemos à Casa, na pessoa do seu
Presidente (apoiados), discurso que foi ouvido com sumo desgosto.
A Câmara, portanto, será indulgente comigo, consentindo que também
vá concorrer para prolongar a discussão do Orçamento. Farei minhas
observações sobre a matéria que discutimos, e depois V. Exa., Sr.
Presidente, consentirá que eu diga alguma cousa sobre diversos pontos
da política geral que se tem trazido à Casa.
Voto pelo Orçamento da repartição dos Negócios Estrangeiros,
com algumas das emendas da ilustre Comissão. Voto por aquela emenda
que tende a elevar a moeda forte o pedido pelo Governo, bem como
por uma outra que restabelece a quantia pedida para pagamento de ordenados dos dois adidos, e contra a supressão de 39 contos que a Comissão incluiu na soma do Orçamento, sem declarar a verba correspondente.
Parece-me, Senhores, que não se pode contestar o direito do
Governo de fazer a nomeação de dois ;:ididos para a Secretaria, que a
Comissão impugnou. Por uma lei foi o Governo autorizado a fazer a
reforma das Secretarias; e eu entendo que, enquanto o Governo não
fizer estas reformas, enquanto elas não forem aprovadas pelo corpo
legislativo, o Governo está no direito de nomear empregados, se a
utilidade pública o exigir, e, assim, não podemos deixar de decretar
os fundos para ordenados dos mesmos empregados.
Comissões Mistas na Corte. S. Exa. o Sr. Ministro impugnou
a redução que nesta verba fez a Comissão, levada da consideração de
que os trabalhos destas Comissões estariam acabados dentro do ano
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da lei. Eu poderia votar pela redução, e creio que S. Exa. a poderia
aceitar sem nenhum inconveniente para o serviço público, na hipótese
de que, se os trabalhos das Comissões não se terminarem dentro do
ano da lei, com muita facilidade se restauraria no Orçamento futuro
essa verba, e então um desde já preveniria os embaraços que S. Exa.
receia; todavia, não impugnarei a opinião do nobre Deputado; voto
para que se restabeleça a quantia por ele pedida.
Não propondo a Comissão redução nenhuma sobre a verba
relativa à Comissão Mista da Serra Leoa, votarei pelo Orçamento
nesta parte.
Voto também, Sr. Presidente, pela redução da Comissão ao
§ 49 do Orçamento - Legações e Consulados. Não serei eu, Senhores,
quem negue a utilidade da diplomacia, nem os serviços que ela tem
prestado ao meu País, não obstante um ou outro dissabor por que
nos têm feito passar a ignorância de um ou a imprudência de outro
membro do corpo diplomático. Entretanto, peço licença ao nobre
Ministro para observar que eu acho que o nosso corpo diplomático
é bastantemente crescido, que não está organizado em proporção
com as circunstâncias do País e com as suas relações. Nós temos em
diversas Cortes da Europa diplomatas de um caráter mais elevado
que o daqueles que essas Cortes têm na do Brasil; este procedimento
é para mim injustificável, e não posso atribuí-lo senão a um defeito
nosso: creio que nós, os brasileiros, somos um pouco pábulos! Não
posso pois compreender a razão disso, e nem que tenhamos maiores
interesses com essas Cortes do que elas têm conosco. Creio que não
faremos pouco em conservar nas diversas Cortes da Europa empregados
da mesma categoria daqueles que elas nos mandam.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dá um aparte, que

não ouvimos.
O SR. NUNES MACHADO - Isso mesmo ia eu pedir a V. Exa.,
que iniciasse uma reforma em que se reduzisse o nosso corpo diplomático a um número menor, em proporção às circunstâncias e relações
do País, e mesmo, para levar avante uma idéia capital de S. Exa., que
é a de aumentarem-se os ordenados dos nossos agentes diplomáticos,
pois que, como eu também reconheço, eles não estão nas circunstâncias desse que foi aqui lembrado, que andava a pé.

Despesas extraordinárias. Parece-me que o pedido do Governo
foi um pouco excessivo, assim como me parece que o corte da Comissão
é muito exagerado. Eu tomarei o meio termo entre as duas opiniões,
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e neste sentido pretendo mandar uma emenda à Mesa. Conheço, Sr.
Presidente, que o Governo deve estar armado para as despesas que
podem ocorrer e que no entanto não podem ser conhecidas; reconheço,
por exemplo, a necessidade que tem o País da aquisição de certos
documentos; reconheço que talvez não baste encarregar essa Comissão
a um nosso diplomata, e que seja preciso encarregar dessa diligência
um agente especial; conheço mais, que é preciso fomentar a emigração
para o nosso País, e que um dos meios é o que lembrou o nobre Ministro, de mandar transcrever nas folhas da Europa artigos sobre as
circunstâncias do nosso País, artigos que mostrem as vantagens que
ele oferece, etc., e tudo isto exige despesas; mas entendo que essas
necessidades podem ser adiadas para outros tempos, para quando as
nossas circunstâncias forem melhores, e creio que a época não está
muito longe.
Senhores, geralmente é sabido que um dos grandes padrastos
com que tem lutado o nosso País é a existência de tantos tratados;
mas, por fortuna nossa, bate-nos à porta a época em que esse mal
tem de ser removido, e eu espero que S. Exa. saiba tirar partido dessa
circunstância, resistindo aos planos da diplomacia estrangeira, que
trabalha para obter de nós a continuação desses tratados. Não precisamos de tratados. Abertos e francos estão nossos portos para quem
quiser vir trazer seus produtos para trocar pelos nossos. Feito isso,
eu espero que a face do País, carrancuda pelo que respeita a finanças,
se tornará risonha, e então teremos dinheiro para essas e outras, como
disse, despesas necessárias. Mas são necessidades que se podem adia_r;
outras mais importantes estão clamando socorro. Parece-me que
S. Exa. não fica absolutamente desarmado, uma vez que se lhe dê
o meio termo entre as duas opiniões.
Tenho emitido o meu voto, Sr. Presidente, soore o Orçamento.
Agora, me permitirá V. Exa. que eu faça algumas observações sobre
diversos pontos de política que se tem aqui traduzido, e que dê alguma
resposta ao nobre Deputado por São Paulo.
Senhores, a minha posição é difícil atualmente; devo ao nobre
Deputado por São Paulo estima e muita consideração; devo ao nobre
Deputado por Pernambuco, que preside aos nossos trabalhos, muita
amizade, muito respeito; entretanto, procurarei sair desta dificuldade,
prescindindo destes sentimentos, e tratando somente de fazer justiça.
Em um discurso proferido pelo nobre Deputado por Pernambuco, digno Presidente desta augusta Câmara, afirmara ele que a nobre
Administração de 24 de Julho havia renunciado a todos os seus princípios emitidos na tribuna; que essa nobre Administração havia sido
uma reneqada. Isto. que no meu entender daria apenas motivos a
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simples explicações, como fez o nobre Deputado por Minas, ex-Ministro
da Justiça, pelo contrário, assomou os brios do nobre Deputado por
São Paulo, e com desgosto o vimos lançar-se em uma arena que me
pareceu pouco própria dele, arremessando sobre o nobre Deputado
por Pernambuco todas as armas que lhe sugeriu seu exaltamento,
sem poupar mesmo as invectivas! Senhores, tudo pode achar-se no
discurso proferido pelo nobre Deputado por Pernambuco: força,
desalinho de idéias, franqueza demais, verdades nuas e cruas, mas
injúrias, certamente não. (Apoiados.) Outro membro da Administração
de 24 de Julho se poderia ofender com esse discurso do nobre Deputado por Pernambuco, mas o nobre Deputado por São Paulo, e autor
da doutrina da trindade humana, certamente não. O nobre Deputado
por São Paulo, querendo justificar a diversidade de opiniões pela
diversidade de situações em que se achavam os indivíduos, disse-nos
que o nobre Ministro do Império, da Administração de 24 de Julho,
não estava adstrito, não era obrigado a seguir inteiramente as opiniões
do nobre Deputado por São Paulo, o Sr. Andrada Machado, nem
este as opiniões do ilustre Sr. Antônio Carlos. Ora, se S. Exa. entendeu
que o mesmo indivíduo podia, sem desar, seguir diversas opiniões,
conforme diversas fossem as posições de sua vida, como enxergar
injúria?
O Sr. Andrada Machado - Eu não disse isto.
O SR. NUNES MACHADO - Eu apelo para o testemunho da
Casa.
O Sr. Andrada Machado - Conduta de Deputado e de Ministro,
e não opiniões.
O SR. NUNES MACHADO - Senhores, o que constitui a
conduta do Deputado? Não são os seus princípios?
O Sr. Andrada Machado -

As circunstâncias que o dirigem.

O SR. NUNES MACHADO - Bem, são as circunstâncias que o
dirigem. O nobre Deputado entende que, quaisquer que sejam as
opiniões que um Deputado sustente na tirbuna, circunstâncias podem
ocorrer, quando colocado no poder, que justifiquem o desprezo dessas
opiniões, para seguir mesmo uma estrada oposta.
O Sr. Andrada Machado - Não é exato.
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O SR. NUNES MACHADO -Desta maneira, confesso ao nobre
Deputado que não é possível entender a sua opinião.
O Sr. Andrada Machado - É muito fácil.
O SR. NUNES MACHADO - Eu supunha que o nobre Deputado admitia a possibilidade de um indivíduo pensar diversamente,
conforme as situações de sua vida; entendia que era desta maneira
que se deviam interpretar as posições do nobre Deputado por Pernambuco. Este nobre Deputado não se encarregou de acusar o nobre
Deputado por São Paulo; tratou apenas de comparar as suas ações,
os seus fatos ... E parece-me que, quando um Deputado se refere a
um ou outro membro de uma administração qualquer, e lhe apresenta
fatos que se opõem às idéias emitidas na tribuna por esse membro
da Administração, certamente não irroga uma injúria.
Mas, Senhores, teria razão o nobre Deputado por Pernambuco
na proposição que avançou? Eu irei ver, e nesta parte acompanharei
o nobre Deputado por Minas, que foi Ministro da Justiça; e declaro
mui previamente que o meu fim é somente fazer uma defesa, e não
provar um crime, uma ação criminosa; o meu fim é provar um fato,
é examinar um ou outro ato da Administração de 24 de Julho, e
provar que certos atos dessa Administração estão em perfeito antagonismo com os seus princípios emitidos na tribuna.
O nobre Deputado por Minas, para provar que a Administração
de que fez parte fora eminentemente fiel aos seus princípios, dividiu
as medidas do Governo em medidas de alta administração e medidas
de detalhe, e enumerou três princípios que a Administração seguiu,
e que trouxeram essas medidas. ·
Senhores, para responder cabalmente ao nobre Deputado
por Minas, ser-me-ia bastante observar que os três princípios emitidos
por ele não são os únicos que pertencem à alta política e que autorizam
medidas que ele chama de alta administração; outros muitos existem,
enunciados e sustentados pelo nobre Deputado, e que foram desrespeitados quando na Administração. Entretanto, eu tratarei de examinar
se nesses mesmos princípios enumerados pelo nobre Deputado houve
fidelidade.
Para não me tornar fastidioso, direi ao nobre Deputado que dois
dos princípios apresentados por ele, não somente eu os confesso,
como mesmo não entro em discussão a respeito deles. Eu estou inteiramente convencido de que o digno cidadão que administrou os Negócios
da Fazenda foi sempre guiado pelo espírito de restrita economia, pelo
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desejo de pôr ordem na administração das nossas finanças, pelo desejo
de repelir o contrabando. Portanto, só me ocuparei em mostrar que,
a respeito do primeiro princípio, a Administração passada não foi fiel.
É o primeiro princípio acabar a guerra do Rio Grande do Sul
com a política da conciliação e da força. É verdade, Senhores, que
a nobre Administração de 24 de Julho deu uma anistia geral; mas foi
fiel a Administração a essa política? Entendo que não. Imediatamente,
assim que a Administração se convenceu da protérvia dos rebeldes,
mudou inteiramente de norte.

O Sr. Ottoni - Pois não queria que mudasse?
O SR. NUNES MACHADO - Os nobre Deputados sustentaram
que em todo o caso a política da moderação e da força era a que
convinha no Rio Grande do Sul; não admitiam caso em que a moderação não fosse sempre a par da força. Entretanto, depois que por
linguagem da nobre Administração foi reconhecida a protérvia dos
rebeldes, a política mudou inteiramente: força, força e somente força;
e as leis de cólera, as leis de arbítrio, combatidas na Casa pelos nobres
Deputados, foram chamadas em auxflio da Administração. Não foram
poupadas, Sr. Presidente, as deportações; a Imprensa mesma não
foi poupada pela nobre Administração de 24 de Julho! Onde está
portanto a fidelidade a este princípio? E repito, não crimino por
isso a nobre Administração, não, que muitas razões podem haver,
justificativas desse proceder; somente lembrarei aos nobres Deputados
quanto é perigoso fazer oposição fora de regra.
Foi o Gabinete de 24 de Julho parlamentarmente organizado,
disse o nobre Deputado por Minas. Senhores, ou eu não entendo o
que é Governo parlamentarmente organizado, ou o Governo de Julho
não foi parlamentarmente organizado. Seria esse Governo parlamentarmente organizado porque, como disse um nobre Deputado, o
compuseram homens de princípio que tinham vencido em 23 de julho?
Será só esta circunstância a que constitui um Governo parlamentar?
Creio que não. Onde está a homogeneidade de princípios dos homens
que compuseram o Ministério de então? O que tinha de comum o
Sr. Aureliano com os Srs. Andradas? O que tinham de comum os
Srs. Hollandas com o Sr. Limpo de Abreu? Porventura constituem
governo parlamentarmente organizado homens com princípios tão
diversos, homens que sempre se acharam em perfeito antagonismo?
Certamente não. Ainda aqui não faço uma acusação aos nobres Deputados; eu admito Ministérios de transição; mas quero só mostrar-lhes
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que as diversas circunstâncias em que se acharam os forçaram a praticar
diversamente daquilo que sustentavam na tribuna; e que o nobre
Deputado por Pernambuco não irrogou injúria à nobre Administração
que tal fato referiu.
Vamos a outro princípio, que entendo, pertence à alta política.
S"'
Vimos const .. 11temente os nobres Deputados clamarem na
Casa contra a nomeação de Presidentes que não estavam a par da
civilização das Províncias, contra a nomeação de Presidentes que
iam ser comissários ad hoc, para certos fins. Mas à nomeação de alguns
Presidentes, o que fez a nobre Administração de Julho? Não nomearia
alguns Presidentes que não estavam a par da civilização? Não nomearia
algum Presidente verdadeiro comissário ad hoc, e com isso não seria
reacionária? Não se lembrou o nobre Deputado por São Paulo que,
nomeando Presidentes para Províncias, e manifestando-lhes que a
vontade do Governo era que as eleições fossem feitas em certo sentido,
que só fossem eleitos os amigos do Governo, que esses Presidentes,
contanto que conseguissem o fim, que satisfizessem as vistas do
Governo, se julgariam autorizados a tudo ,praticar, e que assim iriam
necessariamente lançar-se no campo das reações? Não seriam estas
às vistas dos nobres Ministros, mas pelo fato de não repreenderem
esses Presidentes, pelo fato de procurarem justificar seus feitos, pelo
fato de identificar a sua causa com a desses Presidentes, não se tornariam cúmplices? Foram pois reacionários, e ainda neste caso faltaram
à fidelidade aos princípios sustentados na tribuna. O que houve na
Paraíba, Senhores, o que houve no Ceará?
O Sr. Peixoto de Alencar -

É preciso provar o que se diz.

O SR. NUNES MACHADO - Bastava observar o que fez o
Presidente do Ceará. Porventura em uma Província como o Ceará,
onde dois Partidos se batiam há muito tempo, conseguir uma eleição
toda em um sentido é cousa muito fácil? Não, certamente! Era preciso
muito esforço, muita diligência; e o Presidente, que tinha recomendação
do Governo para poder eleger os seus amigos, entendeu ter com isso
carta branca para tudo, entendeu poder lançar-se no campo das reações.
O Sr. Peixoto de Alencar - Apresente os fatos de reação e não

declame.
O SR. NUNES MACHADO - Os fatos são conhecidos. Pois,
Sr. Deputado, isto é declamação? Havia dois Partidos no Ceará, e
estavam sempre disputando ...
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O Sr. Peixoto de Alencar -

Isto não vale para provar que

houve reação.
O SR. NUNES MACHADO - Em tal Estado, quando dois
Partidos fortes disputavam a vitória eleitoral, conseguir o Presidente
fazer uma eleição só de seus ·amigos, com exclusão dos outros, ate
de Suplentes, não prova que foi preciso empregar muita violência?
O que prova isto, Sr. Deputado?
O Sr. Peixoto de Alencar - Que a maioria da Província o quis.
Alguns Senhores - Oh! Oh!
O SR. NUNES MACHADO - Eu peço ao nobre Deputado por
São Paulo, que foi Ministro do Império, que consinta que lhe diga
o que lhe disse em particular - que S. Exa. não deveria identificar
a sua causa, a causa do Ministério, com a causa de Presidentes que
o haviam iludido, que se haviam mostrado mansos, cordeiros para
conseguirem a Presidência, e depois mostraram para as Províncias
garras de leão. Nem, Senhores, se venha aqui dizer que o Presidente
do Ceará sufocou uma rebelião; não foi ele quem provocou esse
rompimento; o que havia de fazer a população do Ceará, que via o
Presidente postergando as leis, lançar-se no campo das reações?
O Sr. Peixoto de Alencar - Quais são os fatos?
O Sr. Figueira de Mello - São já conhecidos.
O Sr. Peixoto de Alencar - Quais são as leis violadas?
O Sr. Figueira de Mello - Todas.
O Sr. Presidente - Atenção! Atenção!
O SR. NUNES MACHADO -

O que haviam de fazer esses

homens?
O Sr. Marinho - Rebelarem-se?
O SR. NUNES MACHADO - Como rebelaram-se? Foi
Presidente quem os provocou, Sr. Deputado.
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O Sr. Peixoto de Alencar - Prove.
O SR. NUNES MACHADO - Está provado com o meu raciocínio. Sem descer a miudezas, o raciocínio não peca em ponto nenhum:
é um Presidente que faz as eleições em uma Província onde existem
dois Partidos fortes que se debelavam, tudo em um sentido, fazendo
votar em candidatos, todos do seu Partido.
O Sr. Peixoto de Alencar - O Partido que agora venceu no
Ceará foi o que sempre venceu.
O Sr. Figueira de Mello - Não apoiado.
O SR. NUNES MACHADO -

Mas eu descerei a detalhes.

O Sr. Ferreira de Castro - Mas o outro Partido, durante três

anos, não se rebelou.
O SR. NUNES MACHADO - Oh! Senhor! Onde vamos com
semelhante argumento? Creio que os Srs. Deputados devem saber
que não simpatizo com quem se revolta; mas talvez seja mais uma
acusação que tinha de pesar sobre o ex-Presidente do Ceará, o ter
provocado a tantos cidadãos pélcíficos.
O Sr. Peixoto de Alencar - Como prova?
O SR. NUNES MACHADO - O ter provocado a esses habitantes do Ceará, que se viram ameaçados de processos acintosamente
instituídos; esses homens que, tendo-se recolhido às suas casas, inocentes, amanheceram criminosos e ameaçados de ir visitar as cadeias.
O Sr. Peixoto de Alencar - Estas razões tínhamos para romper
e nunca rompemos, durante três anos.
O SR. NUNES MACHADO - E essas demissões de oficiais da
Guarda Nacional? E essas remoções de Juízes de Direito? São, como
disse o nobre Deputado por Minas, medidas de detalhe? Não, são
conseqüências do primeiro passo, são conseqüências do primeiro
procedimento. O Presidente, que queria fazer a eleição, e que não
contava com o apoio desses oficiais da Guarda Nacional, desses Juízes
de Direito, de necessidade, tinha de remover esses estorvos.
O Sr. Ferreira de Castro - Foram posteriores.
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(Há diversos apartes que não pudemos colher.)
O Sr. Presidente - Eu mando ler o artigo do Regimento, e
peço a atenção dos Srs. Deputados.

(O Sr. 1C?Secretário lê o art. 145 do Regimento.)

O Sr. Ottoni - Peço a palavra pela ordem, para reclamar contra
a leitura deste artigo; V. Exa. me dará a palavra quando lhe parecer.
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, saio deste campo,
no qual entrei somente para provar que os nobres Deputados que
compuseram a Administração de Julho não foram tão fiéis aos seus
princípios, como querem inculcar, sendo forçados pela diversidade
de posição a praticar atos contrários aos princípios por eles proclamados. Portanto, o nobre Deputado por Pernambuco a ninguém
injuriou quando se exprimiu pela maneira por que o fez na Casa.
Nem suponha o nobre Deputado por Minas que houve contradição
da parte do nobre Deputado por Pernambuco, por não apoiar a Administração de Julho, uma vez que ela seguia todos os princípios das
administrações que esse Deputado havia combatido. Não há contradição
nenhuma; era por isso mesmo, que a nobre Administração não era
fiel aos seus princípios, que o nobre Deputado se desviou dela, não
lhe prestou o seu apoio, porque não inspirava confiança.
Tem-se, ainda, Sr. Presidente, trazido para a Casa o fato da
Maioridade. Senhores, semelhante discussão tem-me surpreendido.
Admiro-me como se tem querido fazer reviver esse passado, como
se tem querido fazer reviver um processo findo; chamar para a discussão
uma matéria que passou em julgado: que fim teriam os nobres Deputados em vista, quando assim procederam? Acaso será possível que
os nobres Deputados pretendam pedir um lapso de tempo? É um
absurdo.
O fato foi consumado, o fato foi julgado no último tribunal,
pela Nação; não há Poder nenhum que o revogue. É, portanto, impertinente a discussão a semelhante respeito. Ou os Senhores, com
semelhante discussão, pretenderão ainda continuar com esse erro
fatal, que não posso perdoar à Administração de Julho, que nos dividiu
em vencedores e vencidos? Entenderão porventura os nobres Deputados
que na discussão desse princípio do nosso Direito Público Constitucional deram uma batalha? Que a decisão dessa discussão foi uma
vitória para nos condenarem à sorte dos republicanos, para continuarem

72

a fazer acreditar que são inimigos do Monarca aqueles que seguiram
nesta questão uma opinião diversa da dos nobres Deputados? Senhores,
é mais que deslealdade! (Apoiados.) 1nimigos do Monarca, quem,
Senhores?
O Sr. D. José -

O Monarca não tem inimigos. (Apoiados.)

O SR. NUNES MACHADO - Cidadãos que mais de uma vez
se têm sacrificado pelo bem do País? Que mais de uma vez têm pugnado
pelos interesses do Monarca? É uma deslealdade!

Sr. Presidente,eu fui um dos muitos Deputados que na Casa
sustentaram a opinião contrária; e para mostrar a nossa boa té, bastaria
lembrar que a opinião nossa foi igualmente seguida, antes e nessa
época, por muitos outros Deputados que se sentam do lado oposto.
Mas desejo que saiba o País, que saiba o Monarca: opus-me com os
meus companheiros, com muitos dos Srs. Deputados que se acham
presentes à Maioridade, e esforços fiz para que se não desse um semelhante passo. E por que me opus, Senhores? Por que obramos de
semelhante maneira? Porque éramos inimigos do Monarca? Não! Por
muita fidelidade aos nossos princi'pios (apoiados); por muita fidelidade
à Constituição (apoiados); por muito amor aos interesses do Monarca.
(Apoiados. I Queríamos, Senhores, sustentar a Constituição. Esta
única e legi'tima fonte dos direitos que tem o Sr. D. Pedro li de governar os brasileiros dispõe que o sucessor da Coroa não possa entrar
no exercício de suas prerrogativas constitucionais senão em certo
tempo. Entendíamos, portanto, que não estava na alçada da Legislatura
ordinária precipitar as épocas, revogar a Constituição.
O Sr. Peixoto de Alencar - Quer dizer que o Sr. D. Pedro está

ilegalmente no Trono!
Alguns Senhores - Não apoiado.
O SR. NUNES MACHADO - É conclusão que tira o nobre
Deputado pelo Ceará! Também se tem dito que o Ato Adicional não
foi feito como devia ser, que houve excesso de jurisdição; entretanto,
ele passou em julgad-:>. A Nação, que é o primeiro Poder do País,
o reconheceu (apoiados), e por isso tornou-se irrevogável, bem como
a Maioridade. Além da fidelidade do nosso juramento à Constituição,
acrescia que nós encarávamos para as circunstâncias do País (apoiados);
víamos o País retalhado em facções, rotos todos os laços da obediência
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e do respeito, e entendíamos que o braço do Monarca ainda infante
não tinha força bastante para, com a espada de Alexandre, cortar
o nó górdio de nossas dificuldades; nós entendíamos que, por maior
que fosse a inteligência com que a natureza dotasse o Monarca, por
maior que fosse o desenvolvimento que se lhe pudesse supor, ele não
se acharia com a necessária experiência para se livrar dos comprometimentos a que, porventura, o pudessem arrastar a imprudência de
uns e as ambições de outros. Sobretudo, Senhores, entendíamos que
em matéria tão delicada, em matéria de tanta magnitude, convinha
mais ser austero, a favor dos princípios constitucionais; era mais
conveniente, seria atender mais aos interesses do Monarca não deixar
a Constituição entregue à interpretação dos Partidos. (Apoiados.)
Não obramos portanto, Senhores, pelas vistas mesquinhas que nos
querem atribuir; não foi pelo aferro ao Poder, não; recuamos ante
a responsabilidade que se nos antolhou tremenda.
(Um Sr. Deputado dá um aparte que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO - Ora, não sei o que quer o nobre
Deputado com este aparte. Senhores, não se deve trazer à Casa, para
combater os Deputados que sustentaram opinião diversa, o ter o
cidadão que então servia de Regente dito ao Monarca que queria
que o negócio fosse feito em dezembro. Senhores, para mostrar a
importância que merece semelhante fato, basta lembrar a diferença
das circunstâncias, o estado a que a questão tinha sido levada, que
não me era mais possível contrariá-la. Depois, afirmo ao nobre Deputado que, ainda que toda a Casa sustentasse opinião diversa, a minha
opinião seria aquela que sustentei na tribuna. Que temos nós com o
que em tais conjunturas disse o Sr. Pedro de Araújo Lima? Esse fato
não significa cousa alguma; nós obramos segundo as nossas consciências.
Mas, Senhores, para que envenenar as intenções alheias? Para que
erguer em crime uma questão de princípios? Não vêem os nobres
Deputados que essa arma com que nos querem ferir é de dois gumes?
Que alguém, que não eu, poderá arremessar sobre os nobres Deputados
essa mesma arma? Não poderá alguém supor que os nobres Deputados,
no paroxismo de sua influência pai ítica, vendo aproximar-se a época
da reunião do grande júri eleitoral, e desconfiando do julgamento,
se foram apadrinhar com uma bandeira já de há muito levantada pela
Constituição?
Entretanto, Sr. Presidente, pela minha parte eu suponho nos
nobres Deputados as melhores intenções, as mais honestas, os desejos
mais santos; e peço-lhes que nos façam a mesma justiça. O nosso
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procedimento não pertence ao presente, o seu tribunal é o futuro
(apoiados); deixemos, Senhores, que o futuro nos julgue. Entretanto,

saibam os nobres Deputados que eu e os do meu lado fazemos ardentes
votos para que a sentença seja contra nós; que uma só de nossas
previsões se não realize; que um só dos nossos receios se não verifique;
que a sentença toda seja a favor dos nobres Deputados, sejam eles
os únicos que tenham acertado. Daí nenhum inconveniente vem para
o País. Se, porventura, a nossa infelicidade chegar a tanto que tenhamos
de acusar aos nobres Deputados, ai do País! Repito, dirigimos os
ma is ardentes votos para que seja o juízo do futuro a favor dos nobres
Deputados. Mas quem sabe, Sr. Presidente, por quantos amargores
não terá já passado o nosso jovem Monarca? Quem sabe se alguns
ou todos os nobres Deputados já não têm sido pungidos pelo aguilhão
dos remorsos?
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que o nome
do Monarca não deve ser proferido.
O SR. NUNES MACHADO - Perdoe-me V. Exa. É para apoiar
argumentos que o Regimento proíbe. Mas, como dizia, Sr. Presidente,
permita Deus que nunca o arrependimento tenha de envenenar o
repouso dos corações dos nobres Deputados!
Deixo, Sr. Presidente, de fazer algumas considerações sobre
o nosso estado atual, pedindo somente aos nobres Deputados que
não tornem irrealizável a principal vantagem que eles procuraram
colher com a Maioridade.: a conciliação. Esta primeira vantagem, Sr.
Presidente, que os nobres Deputados pretendiam conseguir com a
Declaração da Maioridade do Sr. D. Pedro li, quase que nos podemos
desvanecer dela. Vejo os Partidos cada vez mais encarniçados, usando
de uma linguagem que mal seria admitida daqui a 20 anos! É isto
que lamento, e é por isso que chamo a atenção dos nobres Deputados
para que considerem o ato da Declaração da Maioridade do Sr. D.
Pedro 11 como um muro de bronze levantado entre as nossas antigas
dissensões, entre as nossas antigas desavenças.
O Sr. Ottoni - Quem provocou?

O SR. NUNES MACHADO - Não foram os do meu lado.
O Sr. Ottoni - Pergunte ao nobre Deputado pela Paraíba e
ao nobre Deputado pelo Rio de Janeiro.
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(Há diversos apartes dos Srs. Torres, Marinho e Ottoni, que
não pudemos colher.)

O SR. NUNES MACHADO - Senhores, responderei a este aparte
do nobre Deputado para ver quem obstou a conciliação. A maioria da
Câmara era do nosso lado; e posto que vencessem os princípios dos
nobres Deputados, podíamos, contudo, constitucionalmente, ainda
disputar o Poder, fazer vencer na Câmara as nossas idéias governativas;
mas não o quisemos.
O Srs. Limpo de Abreu e Ottoni - Não puderam.
O SR. NUNES MACHADO - Procuramos dar o exemplo de
consideração, prestando, sem uma só objeção, todos os meios de
governo pedidos pela Administração de Julho. Passarei a outro tópico.
Sr. Presidente, falou-se também na dissolução da Câmara futura.
Senhores, não posso deixar de considerar impertinente e perigosa,
e até de qualificar mesmo de ilegal semelhante discussão. Não sei,
Sr. Presidente, se V. Exa., eu e os meus colegas, como membros da
Mesa, temos cumprido com o nosso dever, quando temos tolerado
que tenha progredido semelhante discussão.
O Sr. Marinho mandar para a cadeia.

Apoiado. A Comissão de Pai ícia nos deve

O SR. NUNES MACHADO - Não, mandar para a cadeia, não,
mas chamar o Deputado à ordem.
Sr. Presidente, como dizia, não posso deixar de qualificar de
ilegal a discussão havida na Casa a semelhante respeito. Senhores,
a que se dirige uma semelhante discussão? Quereis insinuar ao Governo
para que dissolva a Câmara futura? Quereis intimidar o Governo
para que não a dissolva? Para que perturbar a harmonia, os diversos
Poderes políticos do Estado no exercício de suas funções? Por que
não deixamos o Governo governar o País, carregar com a responsabilidade dos seus atos?
Conservemo-nos no nosso posto. É ao Governo a quem está
incumbida a tarefa de governar o País; é ele que conhece mais de suas
necessidades; para que, pois, Senhores, prevenir o juízo do Governo
em matéria de tanta importância? Para que insinuar ao Governo que
dissolva ou não a Câmara futura? Pela minha parte, Sr. Presidente,
considero a questão tão importante, que nem mesmo particularmente
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tenho tratado dela; peço simplesmente ao Governo que se desassombre,
que consulte bem as circunstâncias do País, que medite com reflexão
sobre os negócios públicos, sobre as nossas necessidades, para lhes
aplicar os remédios próprios e legítimos; e quando tiver resolvido,
obre livremente. Obrando no círculo de suas atribuições, cumprindo
com as leis, o Governo não deve ter receios de obrar; conte com o
apoio da Nação, que ela o apoiará. É o respeito às leis e às instituições
que torna o Governo forte; repila o Ministério de junto de si influências
que a Constituição não reconhece.
O Sr. Marinho - Apoiado.
O SR. NUNES MACHADO - Eu não sei se existem essas influências. Estou mesmo que não existem! É só uma advertência que
faço ao Ministério: reconheça ele que tem maioria, e maioria que
apóia somente por seus atos, e não influências estranhas. Não consinta
o Governo que alguém se arrogue o direito de governar o País sem
responsabilidade. Quem quiser governar apresente-se, venha carregar
com a responsabilidade.
O Sr. Marinho - Apoiado, somos solidários.
O SR. NUNES MACHADO - É por isso, Senhores, que achei
muito em regra a declaração do nobre Senador, o Sr. Vasconcelos.
Entre o Sr. Vasconcelos para o Ministério. Não censuro os seus desejos
de dirigir os negócios do País. Tudo isto está muito em regra. O que
não estaria em regra seria se porventura esse estadista quisesse, fora
da responsabilidade, dirigir os negócios públicos; isto é que é assustador.
Mas, quando ele franca e lealmente diz que há de ir para o
Governo, nada há de irregular nesta declaração. Pela minha parte,
não me assusta o Sr. Vasconcelos. Já uma vez lhe emprestei o meu
apoio; e se as suas idéias, os seus princípios tenderem ao melhoramento
do País, a promover a sua felicidade, conte ele com o meu fraco apoio,
assim como deve contar com a minha resistência franca e leal se
porventura me convencer de que os seus princípios são fatais ao País,
que a sua política é perniciosa. Não acho portanto, Senhores, razão
para a celeuma que se tem levantado, mesmo porque entendia que
esse general ficou recomendado à reforma depois da última ação.
O Sr. Carneiro Leão - Não apoiado; só se foi reformado pelo
Senhor. Eu quisera vê-lo na guerra, à testa de um exército forte e
numeroso. (Apoiados.)
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O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, talvez esta minha
proposição não fosse bem entendida, é preciso que a explique.
O Sr. Marinho - É clara, não precisa explicação.
O SR. NUNES MACHADO - Senhores, o Sr. Vasconcelos
assinou o adiamento das Câmaras. Declaro que me opus.
O Sr. Carneiro Leão - O Senhor não era membro do Governo.
O SR. NUNES MACHADO -

Desaprovei como Deputado.

O Sr. Ottoni - No clube?
O SR. NUNES MACHADO - Não fui a clubes. Sabendo do
adiamento das Câmaras, dirigi-me à casa do Regente, mostrei-lhe o
meu receio a semelhante respeito, a minha desaprovação.
O Sr. Torres - Só o que sinto é não ter assinado o decreto.
O Sr. Souza Martins - Este é o maior brasão de glória do Sr.
Vasconcelos.
O SR. NUNES MACHADO - Também é uma acusação que
tenho contra o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro; o nobre Deputado
não precisava do braço do Sr. Vasconcelos para assinar um ato que
o nobre Deputado estava convencido de que a necessidade do País
exigia.
Falou-se em tendências da época. Quais serão essas tendências,
Senhores? As assinadas na Casa são de absolutismo. Ora, o Brasil
em 1841, e no reinado do Sr. D. Pedro li, ameaçado de absolutismo!
É extraordinário para mim! Senhores, é esta uma bandeira que hoje
não tem prosélitos. Onde estão as probabilidades? Em parte alguma.
Pode haver, e creio que há um ou outro fanático que tenha essas
idéias, mas probabilidade de realizar-se o absolutismo no Brasil não
há. E se não há, para que esses receios?
Sr. Presidente, a esse respeito talvez eu prove uma questão
esquisita: não desejo que desapareça absolutamente o Partido corcunda
no meu País, e não o desejo, Sr. Presidente, porque considero como
um mal que traria consigo o afrouxamento, a indolência do Partido
Liberal.
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Portanto, não há razão nenhuma para esse receio que têm
mostrado os nobres Deputados. Mas, quando pudesse, Senhores,
aparecer alguma cousa de mais positivo, onde estão os brasileiros?
Quem seria esse atleta que se apresentaria para derribar as instituições
do País, e estabelecer, sobre suas ruínas, o despotismo, no ano de
1841, no reinado do Sr. D. Pedro 11? Senhores, a Oposição está no
seu direito, cumpre com a sua missão quando, apanhando fatos aqui
ou ali, todos isolados e sem nenhuma relação, os reúne e casa, para
mostrar que há tendências para o absolutismo, mas não há nada de
positivo; são meras opiniões isoladas e individuais. de um ou outro
carrança que suspira pelas cebolas do Egito! Os nobres Deputados
até foram tirar argumento, para provar as tendências para o absolutismo, do sermão do D. Abade! Sr. Presidente, eu também fui um
daqueles que não aprovaram algumas passagens do sermão do D. Abade.
O Sr. Presidente - Se formos discutir o sermão não entramos

no Orçamento.
O SR. NUNES MACHADO - Não discuto o sermão; direi só
duas palavras em resposta ao que aqui se disse.
Sr. Presidente, eu desejava que em uma festa tão brilhante,
a mais brilhante que vi na minha vida, não tivesse aparecido essa
pequena sombra; mas o que é que se pode concluir do sermão? Nada,
certamente! É a opinião de um monge beneditino. Até se inculpou
o Sr. Ministro da Justiça de ter encomendado o sermão! Ora, eu peço
licença para mostrar e provar que o nobre Ministro não podia ter
intervindo nesse sermão (risadas), ou para mostrar que o Sr. Ministro
não podia suspeitar que o pregador emitisse os princípios que eu
reprovo. (Risadas.)
O Sr. Presidente - Atenção!
O SR. NUNES MACHADO - O Sr. D. Abade, havia poucos
dias, tinha feito um sermão em que elogiou os princípios políticos
do Sr. Antônio Carlos, portanto, não podia supor o Ministro que,
escolhendo este pregador, ele fosse pregar idéias absolutistas, porque
quem elogia os princípios políticos do Sr. Antônio Carlos não é
absolutista. Isto, portanto, prova que o Sr. Ministro da Justiça teve
até a habilidade de escolher um pregador que não era suspeito. Porém,
Sr. Presidente, isto é muito pequeno, não vale a pena nos ocuparmos
com sermão de igreja.
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Tem-se falado também nos despachos. Pela parte que me toca,
só direi que, sem indagar quais eram as regalias da condecoração que
me deram, apenas apreciei o fato, isto é, o ter-se S. M. o Imperador,
do alto do Trono Imperial, lembrado de mim para me conceder uma
honra. Isto muito me lisonjeou, e aumentou minha gratidão; foi um
ato da bondade imperial a que eu não tinha direito, pois são mui
pequenos os meus serviços e mui pequena minha posição na sociedade;
beijei, pois, a mão de S. M. 1mperial pela graça que me fazia, e que
eu aprecio, sobretudo, pela idéia de ter sido agraciado por ocasião
da memorável época da sua coroação.
Também foi trazida à Casa a anistia, e isto por ocasião de ter o
nobre Ministro da Justiça mudado a residência de alguns dos anistiados
do Pará. Senhores, eu peço licença à Administração de 24 de Julho
para lhe dizer que eu achei a anistia um mistifório; é uma comutação
de penas, é sentença de desterro, é perdão, enfim, uma mistura de
todas estas cousas, segundo a maneira por que está redigido o decreto;
também a achei injusta na parte em que põe de melhor condição
os réus que já se achavam com sentença do que aqueles que apenas
tinham contra si meras suspeitas. A anistia importa uma sentença quando dá faculdades aos Presidentes para deportar cidadãos que talvez não
tivessem parte na sedição, mas pelo simples fato de lhes parecerem
suspeitos. Mas, prescindindo de todas estas considerações, que na
minha opinião defeituam a anistia, peço licença para dizer aos nobres
Deputados que nunca entendi que a anistia dada pela Administração
de 24 de Julho compreendesse os crimes particulares; e, não compreendendo os crimes particulares, admira-me como os nobres ex-Ministros
do Império e da Justiça, vendo que os Presidentes a entendiam de
uma maneira diversa, não acompanharam a anistia com instruções,
e não chamaram os Presidentes à verdadeira inteligência.
O Sr. Andrada Machado -

O Governo deu-as: a anistia não

podia compreender crimes particulares.
O SR. NUNES MACHADO - Mas se, como diz o nobre exMinistro do Império, a anistia não abrange os crimes individuais, é
fora de dúvida que não viola a palavra do Monarca o Ministro que
mandasse cassar um termo individual de residência; podendo mesmo
mandar processar ou dar andamento aos processos feitos por esses
crimes, e conseguintemente fazer prender os indiciados neles, ainda
que soltos em virtude de termo assinado perante algum Presidente.
Creio que o nobre Deputado admite que, não obstante ter assinado
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termo em virtude da anistia, pode o Ministro mandar responsabilizar
o indivíduo por crimes individuais. Daqui se pode tirar a justificação
do procedimento do nobre Ministro da Justiça. Quem nos diz que
o nobre Ministro foi informado de que esse cidadão estava indiciado
emcrimes não afiançáveis?
(Há um aparte que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO - O meu fim é provar que, não
obstante o termo assinado por esse cidadão, ou por outro qualquer
em uma Província, o Ministério pode revogar o termo na parte em
que comporte o esquecimento de crimes particulares, que a anistia
não compreendeu.
Sr. Presidente, findo aqui o meu discurso. Eu tinha a pedir
ao nobre Ministro algumas notícias sobre a minha Província; saber
se me poderia dar os parabéns, porque, se bem interpreto um último
ato do Governo, devo crer que a minha Província certamente goza
do maior sossego e tranqüilidade, visto que o Governo mandou retirar
de lá o último soldado de linha! E concluo mais daqui que muito
é o que o Governo confia no atual Presidente! Se assim é, Senhores,
eu quero fazer a esse Presidente a justiça que lhe neguei: censurei
a sua administração, por entender que ele, conquanto muito honrado
seja e inteligente, todavia não estava a par da civilização; mas agora
forca é retratar-me. e reconhecer que. se ele não tem altos conhecimentos, tem o que basta: felicidade e tino administrativo.
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06.02.1843
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, cada dia me convenço mais de que nada nos deve merecer maior atenção e respeito
do que os princípios, de cuja violação certamente provirão males
incalculáveis para a causa pública. Eu aludo à inesperada dissolução
do Gabinete de 23 de Março, que não posso deixar de considerar
como uma verdadeira violação dos princípios constitucionais.
Sr. Presidente, depois de uma longa ausência do Poder Legislativo, quando tinham sucedido fatos extraordinários, em que o espírito
de desorganização, animado por muitos erros do Governo, mais de uma
vez recorreu às massas; quando o Governo, para salvar a Constituição e
a Monarquia, se viu forçado a apoiar-se na lei da necessidade, lançando
mão de medidas igualmente extraordinárias e excepcionais, resultando
de tudo isto achar-se o País em um estado anormal, não tendo as
cousas aquele nexo e harmonia que constituem a força e a vida da
sociedade; em um semelhante estado de cousas, Senhores, a retirada
do Ministério que tinha acompanhado os acontecimentos, que tinha
estudado as circunstâncias que mais influíram para eles, que tinha
conhecido as suas causas, e lhe tinha aplicado os remédios, é, em
verdade, uma grande fatalidade pela dificuldade em que se tem de
achar o corpo legislativo para, por falta de informações, conhecer
as circunstâncias do País I e prover de remédio as necessidades públicas.
Senhores, duas opiniões se levantaram nesta Casa: uma, com
a qual faço eco, que quer que se erijam altares ao Governo pelos
serviços prestados a favor da ordem em São Paulo, e a outra, que o
acusa de ter empregado medidas mais fortes do que as que convinham,
violando a Constituição; e, entretanto, é grande a dificuldade em
que se acha a Câmara dos Deputados para se pronunciar entre estas
duas opiniões.
Como poderemos nós formar um juízo a respeito de fatos
muito minuciosos, mas de uma conseqüência importante, se nós não
temos um documento, se nós não ouvimos ainda a voz dos membros
do Gabinete de 23 de Março? Demais, é inegável que o Governo,
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empuxado pela necessidade, avançou e avançou muito; e se o patriotismo manda que, no caso de perigo da Pátria, fiquem adiadas as
questões de filigrana política, que o Deputado ceda mesmo de suas
convicções para dar ao Governo um apoio decidido, toda a força
para o fim de sustentar a ordem, todavia, o dever nos ordena que
examinemos se a crise está passada, a fim de chamar as cousas ao
seu verdadeiro ponto, a fim de obrigar o Governo a tomar o seu posto
ordinário, para que não fique erigido em direito seu aquilo que só
foi um fato.
Sr. Presidente, é já um desserviço à causa da ordem o poder
alguém, com visos de justiça, increpar o Governo de ter infringido
artigos da Constituição. Ainda há bem poucos dias vimos um nobre
Deputado pela Bahia levantar-se na tribuna, abrir a Constituição e
ir apontando com o dedo artigos que disse que o Governo violara;
maneira engenhosa de acusar, que pode produzir efeito em um País
agitado, como se afirma que ainda está o nosso, e a qual não se pode
cabalmente responder só com raciocínios, pois que as acusações versam
sobre fatos de que não temos documentos, e isto, como já disse, pode
muito prejudicar a causa da ordem.
Sr. Presidente, a Câmara presenciou no Voto de Graças como
as opiniões de uns e outros nobres Deputados (que ainda não classificarei todos), ficaram singulares e em pé. Cada Deputado emitiu
seus pensamentos a respeito de certos fatos, e posto que o homem
político, o homem público, não esteja inteiramente ignorante da
história do seu País, todavia não é possível conhecer os fatos tão
em detalhe como quem está na administração pública. Esse estado
de incerteza, esse estado de dúvida, a falta de conhecimento em que
está o corpo legislativo, e em que está o País, do modo por que as
cousas foram, é, no meu ver, um grande mal.
O Sr. Paulino - Peço a palavra.

O SR. NUNES MACHADO - Apresenta-se-nos, entretanto, um
Ministério novo, e a despeito do maior patriotismo que a Câmara
lhe reconhece, a despeito de suas luzes, eu entendo que o Ministério
não está nem pode estar em estado de satisfazer aos nossos desejos,
quanto às informações que precisamos do estado do País, pois que
não é possível em tão curta existência ter estudado a complicada
história de todos os acontecimentos, podendo apenas continuar a
obra da administração do País, da época em que a tomou para diante.
Por esta ocasião, Sr. Presidente, eu ouvi, emitida na Casa, uma proposição sobre o novo Ministério, que eu não posso deixar passar sem algum reparo.
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Disse um nobre Deputado pela Bahia que não se pronunciava
ainda, pelo menos não estava resolvido a confiar já no novo Ministério,
pela razão de não estar organizado parlamentarmente. Entendeu esse
nobre Deputado que havia no Ministério uma influência subordinadora
das vontades de cada um dos Ministros.
Sr. Presidente, eu penso muito pelo contrário; a minha convicção
é, avaliando os precedentes de cada um dos membros da nova Administração, que eles têm bastante patriotismo e força de caráter para
não se sujeitarem a influência alguma outra que não seja a da razão,
que não seja a influência legítima, porque qualquer que seja aquela
que um cidadão possa exercer no País, qualquer que seja a força de
que ele disponha, entendo que este cortejo da sua opinião não fará
com que os outros membros do Ministério cedam em suas convicções,
por mera obediência à vontade de um companheiro, uma vez que
justa não seja. Portanto, por esta parte, me tranqüilizo; tenho a fortuna
de conhecer cada um dos membros da atual Administração, com
mais ou menos intimidade, segundo a minha posição particular me
permite, e esse é o juízo que formo deles. E sirva isto de resposta ao
mesmo nobre Deputado que deu como mais uma razão de sua não
confiança ao Ministério o não ter ele ainda praticado ato algum, o
não ter fatos.
Eu penso, pelo contrário, que, por isso mesmo que o Ministério
não tem contra si fatos, e, entretanto, honrosos são os seus precedentes,
é que o nobre Deputado o deve apoiar; e não creia o nobre Deputado
que eu estou me apresentando ministerial, não; o que digo é que os
precedentes de todos os Ministros atuais muito me animam; pode
bem ser que alguma circunstância me faça ainda divergir da opinião
e da política do Ministério presente, porém, por agora, conhecendo
que todos eles têm vontade própria, sobejo patriotismo, independência
de caráter bastante para emitirem suas opiniões e pugnarem pelos
verdadeiros interesses do País, sem tolerar que ilegítimas influências
os contrariem, nem que um exerça infundada supremacia sobre o
seu companheiro, estou com o Ministérió.
Sr. Presidente, a Câmara ouviu o que disse aqui em uma das
sessões passadas o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, ex-Ministro
da Justiça. Disse o nobre Deputado: "Nós estamos pisando sobre
abismos". Agora, o nobre Ministro da Marinha acaba de repetir o
mesmo: "Estamos em perigo, as facções se agitam, não foram ainda
completamente desarmadas; é preciso fortificar o Governo para organizar o País e acabar com as desordens, etc., etc."; e há bem poucos
dias outro nobre Deputado da minha Província fez na Casa uma
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revelação do maior vulto: "Conspira-se no Norte", afirmou ele! Ora,
Senhores, estas proposições, assim, soltas, não darão jus ao Deputado
brasileiro, assustado pela sorte de sua Pátria, a perguntar ao Ministério,
representado em um de seus membros que, por fortuna nossa, está
hoje na Casa, se porventura o Governo não confia nas instituições
do País, ou se é verdade que se conspira no Norte! Senhores, essas
proposições do nobre Deputado de Pernambuco, quando outros seus
colegas têm apresentado na Casa argüições ao atual Presidente (sinto
a sua ausência, mas ele terá quem lhe diga isto), não me parecem
leais; será alguma nova espécie de argumento para fazer calar a seus
colegas, será alguma nova mina que se queira explorar na minha
Província? Eu desejava que o Governo de S. M. o Imperador se declarasse a semelhante respeito, e nos dissesse se há fundamentos para
recear-se conspiração no Norte.
Sr. Presidente, a Câmara há de me relevar se eu abuso de sua
bondade. Acho-me em uma situação muito delicada, que me força
a voltar à carga sobre os negócios da minha província. Senhores,
estando em Pernambuco, tratando da minha reeleição, e com muito
pouco empenho, recebi do Rio de Janeiro cartas de um amigo meu,
em que me avisava que um Ministro da Coroa houvera dito que tinha
recebido notícias de Pernambuco de que o Deputado Nunes Machado
não era alheio aos movimentos revolucionários, que o Presidente
afirmava se projetavam ali; acreditei porque, demais, coincidiu com
o mesmo que na Província me havia dito o nobre Deputado, nosso
Vice-Presidente: ter-lhe o Barão da Boa-Vista afirmado que o Deputado
Nunes Machado não era alheio a tais movimentos revolucionários.
O Sr. Henriques de Rezende -

É verdade, mas ainda o não

disse a ninguém.
O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado foi-me procurar
para me avisar de que o Presidente lhe dissera isto. Sr. Presidente,
o que vou dizer não fere de maneira alguma a V. Exa.: sinto a fatalidade
de se ter posto à votação o requerimento do Sr. Dr. Urbano, em ocasião
em que a Câmara não costuma estar com atenção e, desapercebida,
deixasse de aprovar este requerimento, no qual se exigiam informações
sobre a minha Prov(ncia. Não é com vistas a querer ter ocasião de
falar do Presidente que toco neste assunto, não, Senhores; é para
fazer um serviço ao País. Eu entendo que, no estado atual das cousas,
dizer-se que há probabilidade de movimentos revolucionários em
Pernambuco é um mal, porque de um certo modo anima as facções,
e a minha honra me ordena a pôr patente todos esses fatos, a fim
de que se conheça a quanto chega a fraqueza do Barão da Boa-Vista.
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Essas informações tinham por fim explicar um fato do procedimento do Presidente de Pernambuco em inteira contradição com
o do Governo Geral. O fato é este: o Presidente de Pernambuco julgouse autorizado para mandar presos para o Rio de Janeiro uns poucos
oficiais que, segundo notíciais cuja exatidão não quero agora indagar,
estavam envolvidos em movimentos revolucionários. Chegaram aqui
esses oficiais quando o Governo estava ocupado com a pacificação
de Minas, e foram mandados para a Fortaleza da Lage; mas passado
um mês de prisão, o Governo não só faz soltar esses militares, como
promove-os e emprega-os! Ora, Senhores, eu não posso entender isso;
é um fato que cumpre seja explicado. Como acreditar que o Presidente,
prendendo a esses oficiais por motivos tão ponderosos, e remetendo-os
para a Corte, deixasse de dar ao Governo uma informação circunstanciada do estado da Província e da culpabilidade dos oficiais? É
repugnante, mas também repulsivo é que o Governo, tendo essas informações, mandasse soltar os oficiais, promovesse-os e os empregasse,
considerando-os até na primeira classe! Ainda mais outra circunstância:
o oficial que veio primeiro e que tinha sido o denunciante, note a
Câmara, dos movimentos revolucionários, o Governo teve ainda com
ele um procedimento contraditório; manda-o para Minas, não o
emprega e não o promove; era oficial de comissão, e de comissão ficou.
Então, não é preciso que se expliquem estes fatos? Quero saber
de que lado está o defeito, se do Governo Geral, por ter empregado
oficiais dessa ordem, oficiais que se prestavam a movimentos revolucionários na crise mais calamitosa, quando se estava a braços com
São Paulo e Minas, ou se da parte do Presidente, levantando castelo,
inventando desordens, para poder justificar a execução de certos
planos eleitorais; pois é fora de questão que, se o Governo Geral
tivesse informações, não teria obrado como obrou a respeito destes
militares. E, enquanto tais contradições se não explicam, devo concluir
que, com efeito, tais informações não vieram, e que não podiam vir,
porque não houve nada; o Presidente de Pernambuco não quis senão
fazer prevalecer seus planos de eleições ...
Um Sr. Deputado - Não apoiado.
O SR. NUNES MACHADO - ... de outra maneira não era possível
praticar isso. O Governo Geral devia estar instruído para submeter a
processos os militares, e para deixá-los mesmo à margem quando
houvesse alguma ambigüidade, e não conservá-los na primeira classe.
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E quem o foi, Senhores? o Sr. José Clemente, que, como já observei na
Casa, não se regulava somente pela capacidade física, pela robustez:
queria mais, a moralidade, os sentimentos de fidelidade ao Trono
e à Monarquia.
Eu chamo a atenção do nobre Ministro da Marinha sobre o
estado de minha Província; não quero que acredite em minhas palavras
só porque são minhas; receba de mim somente os fatos, examine-os,
e faça o seu dever. Estude o Governo o estado de Pernambuco, procure
conhecê-lo, que é desgraçado, e a impossibilidade em que está o atual
administrador de continuar a governá-lo. Não faço, como fez o nobre
Deputado, responsável o Governo pelas conseqüências; não: emito
as minhas convicções; e, Senhores, é admirável a injustiça do nobre
Deputado.
Quer-se que sejamos silenciosos, que não digamos nada, que
deixemos a Província conflagrar-se, contanto que se não toque no
Barão da Boa-Vista! Não, saibam os nobres Deputados que a Província
de Pernambuco não é o Piauí, que, privado das vantagens do sistema
constitucional, tem até hoje suportado o peso da vara de ferro do
Visconde da Parnaíba; não, Pernambuco, felizmente, está bem civilizado para saber defender e pugnar por seus interesses; ele saberá
gritar bem alto a fim de que sua voz chegue aos ouvidos do Governo
para pedir remédio a seus males, e Pernambuco há de ser ouvido.
O nobre 3'? Secretário também falou aqui em um Sr. Roma. Não sei
o que o nobre Deputado queria dizer com isto. O Sr. Roma é um
cidadão como eu e o nobre Deputado. E o que fez ele, Sr. Deputado?
Está pela imprensa, fazendo uma oposição justa e comedida ao Presidente da Província; está no seu direito, e merece ser respeitado
enquanto se não desmanda e infringe as leis. Faz menos do que outros
fazem, que não têm princípios, não têm lado, e estão sempre prontos
a abraçar a toda a pol (tica; entenda-me o nobre Deputado.
Senhores, pretendo, se Deus me ajudar, provar à Câmara que
est~ Deputado (apontando para si) é incapaz de alterar a verdade,
de ocupar a Câmara com questões pessoais, e de, levado por despeito,
vir acusar a alguém; o meu procedimento todo prova o contrário disso.
Senhores, o atual Presidente da Província de Pernambuco,
filho dos princípios do Gabinete de 19 de Setembro, foi despachado
Presidente quando esses princípios subiram ao Poder, e, indo para
ali, viveu como o tertius gaudet, gozando os benefícios e vantagens
da ordem resultante do equilíbrio que formavam os dois Partidos
em que a Província estava dividida. Gozou o Sr. Barão da Boa-Vista
desse resultado até que a Administração de Setembro, por efeito de
uma revolução, teve de retirar-se do Poder. E qual foi o seu procedi-
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mento? Quando honra e probidade políticas pediam que o Presidente
de Perbambuco acompanhasse os seus correligionários políticos na sua
honrosa sorte, acabando firme no posto de honra, abraçados com a
Constituição, esse Presidente, que só é fiel aos planos de sua ambição ...
O Sr. Nabuco -

Há poucos correligionários tão fiéis como o

Barão da Boa-Vista.
O SR. NUNES MACHADO - ... recebe as condições da Política
de Julho, continuando na Presidência; política, Senhores, que não
tinha um só ponto de contato com a Política de Setembro. Este fato
bastou para pôr todo o mundo em guarda contra a fidelidade do
Barão.
O Sr. Barreto Pedroso - Peço a palavra.
O SR. NUNES MACHADO - Mas, Senhores, ainda não é tudo;
uma grande questão de honra para o Partido de Setembro ia começar
em minha Província: eram as eleições. Sr. Presidente, a posição difícil
e falsa em que se achou o Barão da Boa-Vista fez com que ele não
pudesse nem ser amigo nem inimigo, e de tal sorte se portou nas
eleições de 1840, que acabou por ficar odiado e excomungado por
ambos os Partidos. Entretanto, o Gabinete de Julho, conhecendo
a situação crítica em que se achava o Presidente, teve o prudente
acerto de lhe dar a demissão, quando, justamente, ia começar a ser
infeliz. É demitido o Barão; então, o Sr. Francisco do Rego veio para
a Câmara, e V. Exa. viu a nossa conduta; uma só palavra nossa não
soou nesta Casa para fazer oposição ao Barão, e nesse tempo, a maioria
da deputação de Pernambuco não lhe era afeta. Passou-se a coroação:
S. Exa. é coberto de louros que lhe poderíamos dificultar; chegamos
até a passar como candidatos seus; mas nós nada dizíamos, porque
daí nenhum mal vinha ao País; soubemos, porém, que pretendia voltar
para a presidência de Pernambuco: que alguém o indigitava como
candidato; então, Senhores, pela força de nossas convicções, não
querendo provocar uma discussão na Casa, que pudera embaraçar
o Governo, nos fins a que se propunha, de fazer passar leis reclamadas
pelas necessidades do País, dirigimo-nos a ele simplesmente; expusemos
nossas opiniões, de que considerávamos imprudente, impol ítico, um
semelhante ato, que todas as conveniências públicas condenavam.
Nossas idéias não foram rechaçadas, não foram desprezadas; o Governo
nos afiançava que tudo ponderaria, que nada estava definitivamente
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feito, nem se faria sem madureza; descansamos na fé do Governo;
mas, querendo a publicidade, procuramos a imprensa, onde apresentamos todos os motivos de nossa convicção, e desafiávamos a imprensa
para que nos combatesse; queríamos a discussão, porque podíamos
estar em erro.
O Barão, que se achava na corte, era desafiado para que nos
contrariasse; porém, o Barão guardou silêncio absoluto. Um nobre
Deputado, cuja voz e opinião é de muito peso nesta Casa, não se
apresentava ostensivamente nessa questão, porque nós tínhamos a
delicadeza de respeitar a sua posição, e as relações de tal ou qual
amizade em que estava para o Barão; porém eu, que se diz que sou
exaltado, não querendo confiar em mim, procurava ouvir a opinião
desse nobre Deputado, e sempre lhe perguntava se íamos em regra,
se obrávamos bem? Isto é verdade, dizia-me ele, mas não me posso
apresentar na tribuna, e nem mesmo ao Governo, porque foi sempre
opinião minha nunca meter-me em questão de presidentes; mas entendo
que isto é razoável, justo e verdadeiro. Então eu, julgando que ninguém
me consideraria por despeitoso, fui para diante, até que se decidiu
a questão com a efetiva nomeação do Barão; e qual foi o nosso procedimento? Se despeitosos fôramos, como se diz, nós poderíamos exercer
contra o Governo uma vingança; nós tínhamos meios, Sr. Presidente,
de opor estorvos à administração do Barão; mas a entidade do Barão
era indiferente para nós; porém, os princípios eram tudo para nós. Vou
referir o nosso comportamento. Mal chegou o Barão à Província,
logo principiou a verificar-se tudo quanto tínhamos predito; uma
representação no sentido da de São Paulo apareceu: e bastava da nossa
parte uma conduta negativa, bastava que encruzássemos os braços,
para que essa representação passasse.

Um Sr. Deputado - Não apoiado.

O SR. NUNES MACHADO - A glória dessa discussão cabe
toda ao Sr. Dr. Urbano: retirando-nos da Assembléia Provincial com
qualquer motivo de plausibilidade, isto seria bastante para fazer passar
este ato, que tinha de pôr o Governo em embaraços. Mas o nosso
comportamento não foi despeitoso; o Sr. Dr. Urbano, fiel aos seus
princípios, verdadeiro aliado do Governo, instado para que se portasse
negativamente, não quis ceder; apresentou-se na brecha para a discussão, e a Mensagem não passou.
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A Câmara que diga se somos despeitosos. Quero dizer mais:
não me julgando tão de sangue frio e com a prudência que tanto
sobressai no Sr. Dr. Urbano; temendo que os assomos do meu gênio
me pudessem fazer praticar uma ação menos discreta, deixei-me ficar
no Rio de Janeiro, porque não queria com a minha presença oferecer
dificuldades ao Presidente; e, mesmo porque, sendo o nosso fim
mostrar e provar que o Presidente não podia governar a Província,
porque ia encontrar muitas dificuldades, seria imbecilidade pôr dificuldades à administração do Barão, que assim se ressalvava, lançando
sobre nós a responsabilidade do seu mau Governo? Não. Deixei-me
ficar na Corte, porque queria que as cousas marchassem tais quais
eram, e patente ficasse a impropriedade da nomeação do Barão; mas,
como era de esperar, os esforços apareceram de outra parte. Entretanto,
o Governo, aliado dos princípios de 19 de Setembro, de quem o
Barão é filho e a quem deve tudo, tinha uma convicção, e uma convicção que ele entendia dever realizar; era a dissolução da Câmara.
Realizou-a! E o que era de esperar, Senhores, de um fiel aliado do
Governo? O que procura um governo que dissolve uma Câmara pela
convicção de ser incompatível a sua existência com a execução da
política que ele julga que somente era conveniente ao País, e somente
poderia fazer a sua felicidade, mas que não podia realizar-se com
uma Câmara feita debaixo da influência de uma política inteiramente
oposta, isto é, a Pai ítica de Setembro não podia viver em face da
de Julho? O que era de sé esperar de um aliado fiel? Que esse fiel aliado
protegesse nas eleições a candidatura dos homens que simpatizavam
com a pai ítica oposta? É mais uma prova de lealdade do Barão da
Boa-Vista. Não é, pois, Senhores, por motivos de guerra feita a mim,
que combato o Barão, como talvez entenda o nobre Deputado do
Rio Grande do Norte; não, estou acima dessa mesquinharia. Já da
outra eleição eu tinha sido guerreado por este Presidente; e entretanto,
como fica dito, uma só palavra não dei a respeito, e mesmo
não
tínhamos razão para queixa, porquanto, desconfiando do seu procedimento e de sua falta de lealdade, !;intendemos que era da nossa
dignidade não procurar o Barão, como efetivamente não o fizemos,
e, portanto, não havia compromisso conosco senão o de lealdade
aos mesmos princípios pai íticos. Tampouco me dirigi por quaisquer
dissabores que possa ter pelos modos e maneiras por que fui guerreado.
Não, ao contrário, eu me condôo de que o Presidente tivesse um
gênio um pouco arrebatado, como o meu, que o fizesse em certas
ocasiões não medir os meios; eles foram engraçados. Por exemplo:
conforme as opiniões·· que dominavam nos colégios, assim éramos
guerreados; se o colégio A não era muito amigo da reforma, dizia-se:
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Nunes Machado votou pela reforma; se o colégio B era amigo da
reforma, dizia-se.: Nunes Machado é julhista, é antiministerial; em
outro colégio dominavam princípios de economia; dizia-se: Nunes
Machado votou pela emenda de Guilherme Young. São meios estes

muito comuns e usuais, são estratégias eleitorais, mas o que foi fora
do comum, o que foi extraordinário e repreensível, é outro meio
mais que se empregou contra mim e meus companheiros, meio que
podia equivaler em resultados a uma recomendação de assassinato,
que tanto importava o documento que foi lido na Casa, a respeito
do qual tenho todos os motivos para acreditar que o Barão foi dele
autor e cônscio, como mostrarei.
Senhores, em um tempo como o das eleições, quando os demônios parece que se soltam; quando, de mais a mais, um acontecimento
que deploro tinha aparecido na comarca do Rio Formoso, o assassinato
do infeliz Pedro Uchoa, cuja família, levada à desesperação só respirava
sentimen;os de vingança, foi nestas circunstâncias que o Barão da
Boa-Vista fez imprimir um papel em que, além de lançar sobre mim
e meus companheiros suspeitas de conivência de assassinato de Pedro
Uchoa, de mais a mais, agrava esta circunstância, por nos emprestar
a paternidade de um artigo escrito nesta Corte, explicado no Maiorista,
no qual, com efeito, se assacavam baldões contra a fam(lia do morto.
Note-se mais, que foi o impresso distribui'do ocultamente fora da
capital, porque se receava que chegasse ao nosso conhecimento em
tempo que lhe pudéssemos cortar os herpes. O que denuncia isto?
Qual seria o resultado de um papel semelhante, que tinha por fim
excitar contra nós os ódios de uma família cega pela dor, que assim
se exacerbava, apresentando-se-nos como autores de dois fatos que
a ofendiam tão gravemente? Não importava isso o mesmo que recomendar-nos a sangue frio a uma vingança? E num estado em que só
as paixões dominam, em que a injúria e a dor têm tirado a razão, não
era de temer um excesso?
Note a Câmara que o nobre Deputado, que merece a intimidade
do Barão da Boa-Vista, admite a possibilidade, não se anima a negar.
Um Sr. Deputado - Não confesso.

O SR. NUNES MACHADO - Creio que os nobres Deputados,
juristas como são, não admitem somente as provas materiais, e que
aceitam no juízo de suas opiniões as provas indiretas; pois aí vai uma.
Como já disse uma vez, bem que de inteligência muito desfalcado,
todavia, sempre se tem algum tino para se viver e livrar das ocasiões;
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por isso pude descobrir a trama e pilhar na mão esse impresso; li-o,
e horrori:Zei-me, e não fiz mais do que avisar a meus amigos, e dirigi-me
à casa do proprietário da tipografia, o Sr. Manoel Figueiroa ... (peço
atenção, porque o negócio é muito grave; eu peço ao nobre Ministro
da Marinha que atente nas minhas palavras; eu não pretendo procurar
o Governo, não saio da tribuna, não quero que me acredite; quero
só que tome nota dos fatos, que ouça a quem quiser, para formar
o seu Juízo); dirijo-me, como ia dizendo, ao dono da tipografia, Manoel
Figueiroa de Faria, e digo-lhe:: "Leia isto!" O homem quer negar, e
diz: "Não foi na minha tipografia que se imprimiu." Eu lhe mostro
a declaração no final do impresso, que mostra a tipografia, e então
ele, confuso, não podendo negar mais, limita-se a dizer-me que era
de tudo ignorante; à vista do que, pedi-lhe para que se servisse imprimir
no seu jornal a nossa resposta, que foi a que, então, um nobre Deputado
já leu nesta Casa, e nal qual apenas oferecíamos à consideração do
público esse parto da mais refinada maldade.
A isso responde o impressor :"Não posso fazer, sem ir primeiro
ao Palácio". "Creio que o Sr. Figueiroa não some o papel - disse-lhe
eu com ar não muito bom -, vá, e diga a fulano que isto não são
termos; diga-lhe que o traidor vende-se a ambas as partes ... e que
o Livro da Sabedoria diz que a maldade nunca se oculta tanto que
não possa ser descoberta. Vá ao Palácio, e eu o espero aqui."
Sr. Presidente, quem garante o que estou dizendo é a minha
honra. O impressor sai, e volta depois de algumas horas, dizendo:
"Sr. Fulano, eu não posso publicar sua defesa". Eu já estava de melhor
humor; é o que tenho, indigno-me com certos procedimentos, mas
passa-me logo a cólera, e depois não tenho ódio contra ninguém.
Eu já estava de sangue frio, e disse: não publica? Bem, e arrebatei-lhe
o papel das mãos, dizendo que o que eu queria era que o Presidente
soubesse que esta trama já não nos é oculta. Nós temos imprensa,
porque, felizmente, a sua não é a única que aqui existe. Eis, Senhores,
o que me leva a acreditar que o Barão não foi alheio a tão cobarde
procedimento. Agora, o seu resultado é fácil ajuizar qual seria. Não
digo que fosse esse o fim do Barão, mas, nas circunstâncias em que
se achava a família do morto, nos apuros da amargura, poderia ter
tido conseqüências fatais. Não são ocultas à Câmara as vítimas do
Genipapo. Senhores, estou tão seguro da verdade de quanto tenho
afirmado sobre a administração do· Barão, que não duvido louvar-me
em um juiz. Louvo-me no Sr. Venâncio Henriques de Rezende. Se os
defensores do Barão quiserem, eu me submeto ao juízo desse honrado
Deputado.
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O Sr. Rezende - Dou-me de suspeito.

O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, eu peço novamente
ao nobre Ministro da Marinha que preste toda a atenção à minha
Prov(ncia, na qual, segundo o afirmou um nobre Deputado de Pernambuco, se conspira, e cumpre saber-se quem são os conspiradores; o
Governo que cuidadosamente tome informações da situação do atual
Presidente, e conhecerá que ele tém perdido a força moral, que está
sendo o lud(brio dos criminosos, e que não pode mais ser conservado
sem grave dano da causa pública.
Findo o meu discurso dizendo que o nobre Ministro falou a
linguagem da Constituição, e que não podia emitir outra idéia do
que a que está consignada na Constituição, porque não somos nós
quem fazemos tratados. Um Deputado pode, é verdade, emitir também
a sua opinião, a opinião do País, para dar mais força ao Ministro,
para sustentar a sua; porém, o Ministro não deve arriscar proposições
em negócio tão sério. Portanto, as opiniões dos Deputados na tribuna
sobre esta matéria não podem ser senão o desabafo do patriotismo,
senão um despertador para o Governo, que deve firmar-se nela para
poder marchar.
Tenho abusado bastante da bondade de V. Exa. e da Câmara,
mas a minha posição a isto me obrigou. Concluo votando pelo artigo 19.
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Discussão sobre o Projeto
da Lei de Recrutamento
19.02.1845
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, o projeto que
se discute não pode deixar de ser considerado como um dos mais
importantes deste ano a ocupar a atenção do corpo legislativo. Uma
lei de recrutamento, isto é, uma lei que determine a maneira de verificar
um dos mais pesados impostos que a Constituição exige do cidadão
brasileiro, o imposto de sangue, é com efeito uma das mais importantes
de que nos devemos ocupar. Talvez, Sr. Presidente, cause estranheza
que eu, cuja profissão dista tanto da matéria que se discute, como,
por exemplo, da medicina, seja o primeiro a tomar a palavra nesta
discussão; entretanto, se a Câmara atender que quase sempre em
todas as representações os papéis inferiores são aqueles por onde
começam as peças, ela me relevará o arrojo de lhe oferecer as minhas
pequenas considerações sobre o projeto, acreditando que não tenho
em vista mais do que me esclarecer, a fim de dar sobre este objeto
um voto assisado.
Sr. Presidente, admira com efeito que até hoje o imposto de
sangue se regule ainda pelas instruções de 1822; e para satisfazer
ao encargo que a Constituição deixou ao corpo legislativo, decretando
uma lei de recrutamento, é certamente um grande serviço que a Legislatura atual tem de fazer ao País. Mas, Sr. Presidente, por isso mesmo
que esta lei, como sendo o desenvolvimento da Constituição, deve
ser de um caráter o mais permanente possível, por isso mesmo entendo
que ela deve ser mais que muito medita.da. Não posso, neste momento,
deixar de dirigir meus agradecimentos à nobre Comissão de Marinha
e Guerra, por ter procurado apresentar-nos este seu trabalho, sobre
o qual a Câmara, meditando, terá de satisfazer a uma necessidade
urgentíssima do País.
Sr. Presidente, talvez deva eu, nesta ocasião, examinar as causas
que dificultam o recrutamenteo er\tre nós, e que fazem com que o
cidadão brasileiro não seja muito afeiçoado à profissão militar. No
meu humilde entender, julgo que estas cousas estão em que a classe
militar, infelizmente, entre nós, não tem sido organizada como devera
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ser; os direitos do cidadão militar são confusos, não estão definidos;
as suas vantagens são diminutíssimas; o serviço é pesadíssimo; é extraordinário; de maneira que não oferece a classe militar nenhum incentivo
que faça com que o cidadão brasileiro despreze outras profissões que, ou com muito pouco trabalho, ou em muito pouco tempo, tornam
o homem feliz - para abraçar a profissão das armas, percorrer uma
longa série de postos para poder chegar, depois de muitos anos, a
Alferes, Tenente, Capitão, etc.; e isto com diminutíssimo apanágio,
de maneira que, antes da lei que aumentou os soldos, era mistério
como se sustentava o pobre militar. É certamente uma profissão que
não convida ninguém a segui-la; e - eis -, aqui temos a razão por que
os brasileiros se esquivam da praça: como dizia, Sr. Presidente, a
classe militar não está organizada como devera; seus direitos, suas
vantagens não são bem definidos; a disciplina, as obrigações, o castigo,
tudo isto está tão irregular, que suponho não serem outras as causas
que arredam o cidadão brasileiro de abraçar voluntariamente a vida
militar. À vista disto, me parecia que, talvez, fosse mais conveniente
que precedesse a esta lei aquela que desse uma verdadeira organização
à classe militar, que lhe marcasse seus direitos, suas regalias e vantagens,
que estabelecesse a maneira de impor as penas aos crimes correspondentes, etc. Isto, no meu fraco entender, devia facilitar muito
a execução de uma lei de recrutamento; havia de concorrer muito
para que a profissão militar não fosse olhada pelo cidadão brasileiro
com tão grande desvantagem e, até para certas classes, como um
verdadeiro castigo.
Sr. Presidente, para se conhecer que não estou muito fora de
razão, basta atentar, por exemplo, para a maneira dos castigos aplicados
aos soldados; eu entendo que essencialmente esta circunstância influi
muito para que nenhum pai queira que seu filho vá ser soldado. Existe,
entre nós, um sistema de castigo aplicado aos soldados que, a não
ser modificado, ou pelo menos acompanhado de regras que obstem
ao excesso e ao arbítrio, certamente não é muito conducente a fazer
verdadeiro soldado; porque me parece que semelhante castigo, sobretudo sendo, como é, aplicado abusivamente, tende a desmoralizar
o soldado. Digo, pois, Sr. Presidente, que me parecia que esta lei,
tendo muita relação com a da ordenança militar, vindo muito a facilitarlhe sua execução, devera ser precedida por ela, a fim de que pudesse
saber o cidadão que vantagens deve esperar da honrosa profissão das
armas.
Sr. Presidente, se olharmos para a Constituição, e entendermo-la
no sentido puramente literal, concluiremos que nada há mais fácil
do que fazer uma lei de recrutamento. A Constituição determina,
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no art. 145, que nenhum cidadão é isento de pegar em armas para
o serviço da Pátria; entendido assim puramente literal este artigo,
parece que a lei do recrutamento não deve constar senão de regras
para o processo de alistamento; entretanto, ninguém assim o entenderá.
É verdade que a Constituição não isenta cidadão algum do imposto
de sangue; mas os interesses mesmos da sociedade, interesses de alta
monta, têm aconselhado que a Constituição seja entendida de uma
maneira mais restrita; que o Exército se organize de modo que não
vá ofender aos outros interesses sociais; a Agricultura, o Comércio,
a Indústria, as Artes e as Ciências são outros tantos interesses que
não podem ser preteridos, entendendo-se a Constituição puramente
literal. Daqui veio, pois, a necessidade de algumas isenções, marcando-se
regras para a formação do Exército, sujéitando, em primeiro lugar,
ao serviço das armas aqueles brasileiros que podem ser d.istraídos
das outras profissões sem detrimento público.
Em geral, Sr. Presidente, eu entendo que uma lei de recrutamento, como espero da sabedbria da Câmara, formulada ajustadamente
aos interesses do País, será um serviço que perpetuará o agradecimento
público à Legislatura atual; e por isso não quererei com o meu voto
estorvar a Câmara dessa sua grande missão; somente quero ser levado
ao ponto de poder votar por uma lei desta natureza de maneira a
não ter escrúpulo algum.
Sr. Presidente, o recrutamento, do modo por que se faz, não
merece outra qualificação senão aquela que muito assisadamente deu
o nobre General, membro da Comissão de Marinha e Guerra; o recrutàmento atual é uma verdadeira guerra civil. Mas julga a nobre Comissão
que o processo que ela propõe, aliás muità bem desenvolvido, pode
ter fiel execução no País? Não pensava que, a não acompanhar este
processo alguma outra medida preventiva dos abusos, do espírito
de afilhadagem, das prepotências locais, o profeto não passará de
um belo ideal, e que, na prática, o recrutamento há de continuar
a pesar sobre os desvalidos, sobre aqueles que não tiverem padrinhos?
O meu fim, repito, é somente esclarecer-me. Não estou fazendo oposição ao projeto; quero só dar lugar a que a nobre Comissão me tire
alguns escrúpulos que tenho a respeito da execução deste projeto.
Peço-lhe, pois, que, não desatendendo às lições do passado, considerando o mundo como é, e não como devera ser, diga-me se, com
efeito, é prático o modo de realizar o seu pensamento; se a gente
que chama para compor a Junta Qualificadora oferece garantias de
ser distribuído com igualdade este pesado imposto; se não acha que
essas pessoas que chamou para a junta não são as mais próprias para
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exigir de quem o deve o pagamento deste imposto; se as circunstâncias
em que estão esses indivíduos, sujeitos e dependentes das influências
dos potentados, etc., não podem trazer algum estorvo à realização
do pensamento da nobre Comissão.
Eu não sei se o termo mínimo que a Comissão escolheu para
marcar o tempo em que se deve começar a servir poderá ser ainda
diminuído; julgava que entre nós um moço de 17 anos pode ser soldado; faço esta observação porque vejo que a nobre Comissão estabelece
oito anos de serviço para o recrutado; e se isto passar, julgo que se
deve principiar mais cedo.
Noto no primeiro artigo um defeito que me parece de redação;
a nobre Comissão terá a bondade de dizer se isto é exato. O artigo
principia dizendo que serão sujeitos ao recrutamento todos os brasileiros livres; acl..J que é escusado aqui o termo livres, porque a
Constituição diz que são cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil,
quer sejam ingênuos ou libertos.
(Um Sr. Deputado dá um aparte.)
O SR. NUNES MACHADO - Diz o nobre Deputado que será
bom que passe este termo para não se recrutar escravos. Sr. Presidente,
há imoralidades tais que, ainda as vendo, nego-me a acreditá-las. Pode
dar-se como certo que com efeito se recrutem escravos no País.
Um Sr. Deputado - É uma verdade.
O SR. NUNES MACHADO - Não contesto; mas é princi'pio
meu: há imoralidades tais que me recuso a acreditá-las, e muito menos
concorrerei para consignar na lei um fato desta ordem.
O projeto, Sr. Presidente, faz uma simplesmente inovação:
estabelece quase as mesmas isenções até hoje admitidas, mas substitui
o recrutamento forçado pelo recrutamento por alistamento. Não
é uma verdadeira conscrição, é um arremedo de conscrição, é um
alistamento com certas exceções, e por isso o chamo de uma substituição do recrutamento forçado pelo recrutamento de alistamento.
Depois, há o modo prático para realizar esse recrutamento é,
para isso, cria-se uma Junta que deve ser composta de camaristas,
do Juiz Municipal, e de mais um indivíduo; como observo, julgo que
a Comissão deve pensar melhor, e ver se adota outra maneira de compor
a Junta Qualificadora; como propõe, receio que não corresponda
à sua expectativa. Parece-me que a Comissão cometeu uma omissão.
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A nossa legislação em vigor reconhece mais de uma espec1e
de advogado; não são somente os advogados formados que a nossa
legislação admite; são também os advogados provisionados; isto hoje
é direito do País, direito que a lei criou, que a lei ratificou, decretando
uma imposição sobre as provisões. Pode ser que a nobre Comissão
tenha razões muito boas para sujeitar os advogados provisionados ao
recrutamento; talvez diga que, havendo no Brasil duas Academias
Jurídicas, são eles desnecessários. Mas não é tanto assim ; um moço
que passa o melhor de sua idade nas academias, fazendo grande despesa,
não se sujeita a desterrar-se nos sertões para ser advogado; por isso,
com muito critério, o corpo legislativo permitiu que pudesse haver
advogados não formados nos lugares onde não os houvesse formados.
No Centro, há falta de advogados; os bacharéis superabundam, é
verdade, mas não vão para o Centro. Querem, antes, passar mal nas
Capitais, cuja amenidade de trato suaviza o pouco que ganham, a
irem lá por esses sertões, sem certeza de muito ganho.
Também desejava que a nobre Comissão me dissesse se não
acha inconveniente, na isenção que fez a respeito do estudante, isentando só até a idade de 25 anos. Suponha a nobre Comissão que um
moço não principia a estudar muito cedo, ou que, não se podendo
dizer descuidado, relaxado, entretanto não tem esse talento tamanho
que em muito pouco tempo se prepare; entenderá a Comissão que,
porque esse moço não completou seus estudos até os 25 anos, mas
continua a estudar, deve ser recrutado? Não me parece justo. A nobre
Comissão também deixa um filho para servir de arrimo ...
O Sr. Presidente - A primeira discussão é sobre a utilidade
em geral do projeto, e não sobre cada um dos artigos.
O SR. NUNES MACHADO - Eu entendia que uma lei defeituosa
falo em abstrato, sem fazer aplicação -, que uma lei defeituosa
jamais pode ser útil; pode a matéria da lei ser útil e, entretanto, aparecer
num projeto com tais defeitos que destruam a utilidade da doutrina.
No entanto, sujeitar-me-ei à advertência de V. Exa: falarei em geral.
A Comissão também tomou por base, do número de recrutas
que cada Província houver de dar, o número de seus Deputados; mas
a Comissão creio que também nisto é muito infeliz, pois que, atendendo
o estado da população, não há proporção para o número de soldados.
Por isso, não acho a base boa. Primeiramente, não vejo que se mantenha
igualdade, quando estamos discutindo um projeto de lei de eleições,
que quase deixa o número de Deputados ao arbítrio das Províncir1s.
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Dir-se-á: "A Província que quiser aumentar o número de seus Deputados, sofra?" Não! Porque entendo que a Comissão deve partir de
um princípio que não possa ser falseado, que conserve a igualdade.
Um município aumenta de eleitores, como a nossa história éleitoral
prova, aumenta excessivamente de eleitores. Se o Presidente for regularse por isto, talvez não ache soldados correspondentes ao número
de eleitores, isto é, não ache gente para preencher o número. Eu estou
um. pouco acanhado para continuar, porque a primeira discussão não
me ajuda a expor as minhas idéias como desejava. Por exemplo, o
Governo, quando houver de fazer a quotização, dirá: "Pernambuco
dá tanto, Minas, tanto, etc.", e os Presidentes farão o mesmo pelos
municípios. Mas, pergunto eu, julga a Comissão que essa quotização
há de estar sempre na razão dos eleitores? Não! Um município aumenta
parlamentarmente os eleitores - não sei se o termo será muito próprio,
mas tenho ouvido no corpo legislativo, como princípio inconcusso,
que o aumento do duplo pode ocorrer-, um município, pois, aumenta
parlamentarmente os eleitores, isto é, de 50 eleva a 100. O Presidente
pode não achar pessoas recrutáveis, tantas quantas sejam precisas
para satisfazer a quotização do município. Pergunto: em semelhante
caso, que deverá fazer o Presidente? Deverá ir, para preencher a quotização do Governo-Geral, aumentar a quotização dos outros municípios?
Talvez que sim; mas então há injustiça, e é para evitá-la que eu quisera
se tomasse na lei alguma providência. A nobre Comissão terá a bondade
de dizer, uma vez que ela toma por base a deputação, quantos soldados
correspondem a um Deputado, para então podermos ver se, com efeito,
pode-se esperar que o recrutamento seja distribuído com justiça.
O Governo o que quer é soldados; não se importa que venham mais
daqui que d'acolá; até hoje, tem tirado maior número de recrutas
das Províncias que lhos dão com maior facilidade: isto é desigualdade.
Pudera eu aqui apresentar documentos para provar à Câmara o número
de recrutas que tem dado Pernambuco! Então, conhecer-se-ia que
aquela Província tem sido vítima de uma desigualdade extraordinária,
que talvez merecesse uma medida, como a que já aqui se propôs a
respeito da Comarca de Coritiba, em São Paulo, a fim de aliviá-la.
Porque, na realidade, não serei exagerado se disser que a força do
serviço militar tem pesado mais sobre a Província de Pernambuco
que sobre qualquer outra. Desejo, portanto, que a nobre Comissão
me esclareça, de modo que eu não tenha escrúpulo de votar por uma
lei que pode ainda manter esta desigualdade; diga-me quantos soldados
correspondem a um Deputado, atendendo que pela lei das eleições
esta base não fica muito líquida, o número de Deputados vai variar e,
atualmente, não está na razão da população.
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Também é base do projeto o tempo de serviço. A nobre Comissão
entendeu, em sua sabedoria, que devia exigir do recrutado 8 anos de
serviço. Acho muito tempo, Sr. Presidente. Entendo que o recrutado,
ou não recrutado, tem feito mais que ninguém, prestando 6 anos
de serviço ao seu País. E de um homem que, com a espingarda às
costas, serve ao seu País, no pesado serviço militar, durar:ite 6 anos,
não se pode exigir mais. Admira que a nobre Comissão~ composta
em sua totalidade de pessoas profissionais, não atendesse para a sorte
dos soldados, que depois de 6 anos de serviço, tendo. quase adquirido
um hábito que os torna impróprios ou desazados para outro qualquer
mister, vão, ou mendigar, ou pegar em uma enxada, e principiar, de
novo, a plantar feijão. Note a Câmara que todos os servidores do
Estado têm esperança de uma recompensa, de um futuro; mas um
soldado não tem senão a esperança de contar os dias de serviço para
obter sua baixa. Portanto, conceda-se-lhe, ao menos, como remuneração de seus serviços, que este tempo não seja tão longo: 8 anos,
repito, para um soldado, é muito tempo de serviço. Talvez a Comissão marcasse este espaço por querer soldados científicos. Lembra-me
que, nesta Casa, um General nos disse que com 4 ou 6 anos não podia
haver soldados. Se ainda esta proposição se aplicasse para certos e determinados soldados, eu a admitiria; mas para todo o soldado, não. O
soldado não precisa ser científico, nem o pode ser; a ciência deve
residir no seu chefe.
Eu, pois, restringindo-me, como devo, à advertência de V. Exa.,
tenho feito as observações que a minha inteligência sugeriu a respeito
deste projeto;
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Discussão do Projeto de Lei sobre Eleições

05.03.1845
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, a Câmara dos
Srs. Deputados tem visto que eu constantemente me tenho pronunciado
contra este projeto de lei sobre eleições, e hoje com muito maior
razão eu me pronuncio contra o art. 49 que está em discussão, porque,
no meu entender, fere moral e flagrantemente a mais de um artigo
da Constituição do Império.
O Sr. D. Manoel - Apoiado.
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, na discussão de
outros artigos, eu declarei que negava ao corpo legislativo ordinário
a faculdade de legislar em matéria de eleição, além do modo prático
de se a ela proceder; e ainda estou nesta opinião, a menos que se me
não mostre que o exercício do direito é o mesmo direito, que o modo
prático de proceder à eleição contém ou pode conter as condições
de elegibilidade, condições, Sr. Presidente, que, dizendo respeito
aos direitos políticos do cidadão brasileiro, a Constituição não quis
conceder aos legisladores ordinários a faculdade de alterar; mas ela
mesma as determinou especificadamente em muitos dos seus artigos.
Sr. Presidente, a Constituição, como devendo conter as bases da
existência política de um povo, não pode ser senão uma lei permanente,
porque do contrário seria expor a sorte política desse povo, sujeitar
a permanência e estabilidade do seu governo às vontades, aos caprichos
das facções. Foi por isso, Senhores, que a nossa Constituição muito
sabiamente determinou o modo e a maneira de se reverem e alterarem
suas disposições, definindo o que era verdadeiramente constitucional.
Ora, não se podendo, por maneira alguma, negar que as condições
de elegibilidade são um direito político do cidadão, segue-se que esta
Câmara, que está constituída em Legislatura ordinária, não pode legislar
no sentido em que se propõe em um dos parágrafos do art. 49, fazendo
restrições ao direito de votar e ser votado. Isto é tanto assim, que a
Constituição, para firmar e tornar permanentes os direitos políticos
dos cidadãos brasileiros, teve a cautela de estabelecer essas condições
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de elegibilidade, marcando modo e maneira por que cada cidadão
deve intervir nos negócios eleitorais. Ela declara quem pode entrar
nas eleições primárias, quem pode ser eleitor, quem pode ser Deputado.
Todas as vezes, pois, Sr. Presidente, que um projeto qualquer
tender a ampliar ou a restringir o círculo da elegibilidade marcado
pela Constituição, esse projeto incontestavelmente ofende a Constituição. O que é que diz a Constituição? No art. 91, determina que
têm voto nas eleições primárias os cidadãos brasileiros que estiverem
em tais e quais circunstâncias, como estar no gozo dos direitos políticos, os naturalizados, etc., e teve também cautela de estabelecer
a exceção a esta regra, excluindo de votar, por exemplo, os menores, os
criados de servir, os religiosos, etc.; logo, por conseqüência, estabelecer
uma nova regra de elegibilidade, aumentar as exceções estabelecidas
pela Constituição, é atacar a mesma Constituição. O mesmo argumento
cabe a respeito dos eleitores e dos Deputados, cujas condições de
elegibilidade estão igualmente marcadas na Constituição, e não podem
ser, nem ampliadas, nem restringidas por uma Legislatura ordinária.
Diz o art. 95 da Constituição:
"Todos os que podem ser eleitores - note bem a Câmara
a exceção clara e positiva da Constituição-, todos os que podem
ser eleitores são hábeis para serem nomeados Deputados; excetuam-se aqueles que não tiverem 400$ de renda, etc."
Portanto, Sr. Presidente, ser nomeado Deputado é um direito
político do cidadão brasileiro, de que não pode ser privado por nenhuma consideração, uma vez que ele esteja nos casos da Constituição;
outra cousa é sair da letra da lei, é revogar a Constituição, o que
evidentemente está fora das atribuições da Assembléia atual, constituída, como disse, em Legislatura ordinária.
Sr. Presidente, a maneira flagrante por que o parágrafo ofende
a Constituição torna-se ainda tanto mais sensível quanto é terminantíssimo o que diz a Constituição no art. 96: "Os cidadãos brasileiros,
em qualquer parte que existam, são elegíveis em cada distrito eleitoral
para Deputados e Senadores, etc.", disposição esta que é como uma
conseqüência, um corolário necessário dos princípios que a Constituição tinha estabelecido.
(Um Sr. Deputado dá um aparte.)

O SR. NUNES MACHADO - Não sei se em matéria desta ordem
pode-se ter sangue frio. Espero que a Câmara interprete as minhas
palavras pelo que elas significam em si, e não pelo tom da minha voz.
Dizia eu, pois, Sr. Presidente, que era inconstitucional o parágrafo,
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porque quer que um;:: certa classe de cidadãos tenha menos direitos
do que outra, quando a Constituição as nivelou, tornando a todos
elegíveis, como se vê do art. 96, cuja leitura acabo de fazer: podendo
todos votar e serem votados, salvas as limitações que a mesma Constituição tem marcado; logo, é inconstitucional o projeto, porque se
desvia da regra, e amplia as ex-::eções.
É ainda inconstitucional o projeto, e se o prova evidentemente
lendo-se o art. 79, que, excluindo de serem votados para membros
dos Conselhos-Gerais de Províncias os Presidentes, Comandantes
de Armas e Secretários, mostra, sem contestação, que o legislador
não desconheceu a circunstância de poder ser conveniente excluir
da eleição uma certa classe de empregados públicos, e o declarou
nominalmente a respeito daqueles, o que, sendo uma nova exceção,
firma a regra e declara que fora de tal circunstância são elegíveis todos
os cidadãos brasileiros, pertençam a que classe pertencerem. É uma
exclusão especial em eleição certa E determinada, e, por conseguinte,
compreender outras classes, e em outras eleições, é manifestamente
ir contra a letra e espírito da Constituição. O legislador só reconheceu
e declarou incompatíveis com a eleição popular certos empregos,
como os de Presidente, Comandante das Armas e Secretário; logo,
todas as exceções que não forem estas ofendem flagrantemente a
Constituição.
Ainda mais, Sr .. Presidente, eu não suponho nem reconheço em
nenhum de nós as habilitações precisas para querer dar um quinau nos
legisladores constitucionais. Eu tenho a convicção de que a Constituição, que foi feita no tempo em que as ambições políticas não se tinham
desenvolvido tanto, nem desvairado, nem feito brecha no verdadeiro
patriotismo, é realmente a expressão de todas as conveniências públicas,
atendendo-se nela os verdadeiros interesses do País. Portanto, eles
deveriam ter calculado quais eram os empregos incompatíveis com as
funções de Deputado, e artigos há na Constituição que me convencem
disto; nós vemos que, em um caso especial, há exceção a respeito dos
Presidentes, Comandantes de Armas e Secretários para os ConselhosGerais; noutro caso, o Deputado que é escolhido Ministro da Coroa
perde o lugar, podendo ser eleito de novo; sendo que, a respeito de
outros empregados, não há limitação nem restrição; apenas a Constituição determina o modo de se haver em tal circunstância, e é mandar
que cessem as funções respectivas durante o tempo da sessão.· Vê-se,
pois, que assim está prevenido o caso de poderem ser chamados para
a representação nacional os diversos empregados públicos e, portanto,
declarada a sua compatibilidade com a eleição, menos os empregos mencionados no art. 79, no caso único dos Conselhos de Província.
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Por consequencia, criando mais um caso de exclusão, estabelecendo uma nova exceção, é inconstitucional, porque tende a restringir
as condições de elegibilidade já marcadas na lei, e de que não pode
conhecer uma legislatura ordinária. É, portanto, Sr. Presidente, este
artigo claramente inconstitucional, e não se pode sustentar o contrário,
a menos que não se chame para a discussão o quero, porque quero.
Eu não posso achar a razão por que a nobre Comissão nos propôs
este artigo. Serão as conveniências?
(Um Sr. Deputado dá um aparte.)

O SR. NUNES MACHADO - Primeiramente, eu entendo que
a primeira conveniência de um povo é a sustentação de sua Lei Fundamental; não há conveniência alguma que faça violar a Constituição; e
se há conveniências, o legislador sabiamente as preveniu, estabelecendo
o modo e a maneira de se revogar um artigo constitucional que a
experiência tiver mostrado ser prejudicial aos interesses nacionais
que reclamam por sua reforma.
Portanto, todos aqueles Senhores que sustentam que a medida
é conveniente, proponham primeiro a reforma da Constituição, com
a qual concordarei; mas enquanto o não fizerem, não serei eu que
hei de consentir com o meu voto que assim se infrinja a Constituição
em mais de um artigo. Mas existirá de fato esta conveniência que se
antolha a alguns nobres Deputados? Direi que não vejo tal conveniência.
Quer-se excluir os Presidentes de serem eleitos Deputados ou Senadores;
e por quê? Porque se diz que o Presidente que vai disputar uma eleição
não pode administrar uma Província regularmente; tem de favonear
os Partidos, etc. Eu teria medo de ofender o bom senso da Câmara,
apresentando um argumento desta ordem. Como conseguis vós este
.fim? Privando os Presidentes de serem eleitos nos lugares onde estiverem servindo na ocasião da eleição? É inútil, porque assim não
se os priva de influir, de intervir nas eleições a favor de seus correi igionários. Quereis privar a Magistratura de entrar nas eleições? Fazei-o,
mas vede se podeis proibir que seus membros influam e tomem parte
na eleição, não para si, para seus partidários. Nada importa que um
Magistrado não possa ser eleito, quando pode ele fazer eleger àquele
que é da sua opinião? Eu não considero a questão individualmente,
porque isto é mesquinho e impróprio desta Casa.
Senhores, aqui priva-se a um ou outro indivíduo de ser eleito,
mas não se priva de que ele continue a influir nas eleições. Esta questão,
Senhores, reduz-se a um dilema: ou esses empregados que se querem
excluir estão impressionados do fogo da política, ou são homens
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indiferentes aos negocios de seu País. Se estão neste último caso,
a medida é inútil; e se estão no primeiro caso, a medida ainda é inútil,
porque, como acabo de dizer, não faz com que os excluídos deixem
de se interessar pela eleição dos seus correligionários. Eu peço à Casa
que me perdoe se eu falo nesta questão com algum calor. Eu pertenço
a uma classe, Sr. Presidente, que não tem em nada concorrido para
os males que vexam o País; a classe da Magistratura, ela que, depois
do Poder Moderador, é a única garantia real da ordem, a única garantia
real para os direitos e liberdades do cidadão ...
O Sr. Jansen do Paço - Única, não.
O SR. NUNES MACHADO - ... a única que acoberta o cidadão
dos desvios do Poder Executivo e dos erros que nós legisladores
possamos aqui cometer.
O Sr. Tobias - Eu não posso dizer isto.
O SR. NUNES MACHADO - Se o Poder Judiciário é uma
verdadeira garantia contra os abusos da política, eu entendo que esta
classe deve ser melhormente compreendida e respeitada; eu não vejo
conveniência alguma em procurar-se atacá-la tão de frente. Eu digo
isto, porque, pelo artigo que combato, se vê que esta disposição é
essencialmente contra a Magistratura, pois não só quer-se excluir
o Magistrado de ser eleito na Província onde está, mas ainda se lhe
decreta uma quarentena. Não vejo, pois, Sr. Presidente, nenhuma
vantagem, nenhuma conveniência na medida que se propõe. O corpo
legislativo tem de tratar de medidas da maior monta, matérias de
legislação, etc.; e assim, se há conveniências, estas são para que venham
para o corpo legislativo todos os que têm inteligência esclarecida, que
têm conhecimentos práticos, e é por isso que afirmo que o legislador
não podia excluir da Câm.ara aquela classe de cidadãos que maiores
esclarecimentos práticos podem trazer para cá. Ainda há mais uma razão a favor do que eu digo: sendo o Poder Judiciário o verdadeiro executor imediato das leis, é conveniente que os Magistrados assistam à sua
confecção para que saibam a verdadeira razão que levou o corpo legislativo a decretá-las, e assim poder cabalmente executá-las. Qual é,
pois, a vantagem, Sr. Presidente, de se restringir o círculo onde o
cidadão brasileiro deve escolher os seus representantes? Será, Sr.
Presidente, para tornar mais fácil o conhecimento dos indivíduos elegíveis? Mas eu não vejo nesta disposição senão - consinta-se-me dizer um verdadeiro contra-senso, uma cruzada, uma rebeldia contra a
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obediência que devemos prestar à rainha do mundo, a inteligência;
é o que vejo, Sr. Presidente, neste artigo, que quer excluir da representação nacional uma classe de cidadãos a favor da qual existe a
presunção da inteligência. 'Eu, Sr. Presidente, afirmo a V. Exa. que
essa medida não me surpreendeu: aos meus ouvidos tem chegado
essa guerra que outrora se fazia e ainda hoje se faz surda, e não só
à Magistratura, mas ao bacharelato.
O Sr. Marinho - Oh! Que crime! ...
O SR. NUNES MACHADO - Alguém se supõe ofendido, alguém
se supõe preterido pelos magistrados e bacharéis; e assim trata cada
um de advogar a sua causa, restringindo o mais que é possível o círculo
da escolha, proibindo que sejam eleitos aqueles que tiverem a seu
favor as maiores habilitações, porque deste modo há mais probabilidade
de se poder entrar. Eu entendo que há aqui injustiça, e que deve ser
livre ao povo escolher, tanto a um indivíduo que é magistrado ou
bacharel, como a outro que não o é; e reputo haver nisto mais uma
ofensa à Constituição, porque se vai restringir os direitos dos votantes,
estreitando-se o círculo em que têm direito de escolher. O eleitor
tem estado até hoje no direito de eleger representantes tirados do
seio da Magistratura, e o projeto, coarctando esta faculdade, não
permitindo ao povo escolher da classe da Magistratura, dos Presidentes,
dos Inspetores de Tesouraria, etc., quem melhor merecer a sua
confiança, faz uma ofensa à Constituição. Se se entende que são incompatíveis com as funções da Magistratura, de Presidências, de Inspetorias
de Tesourarias as funções de Deputado, então cumpre fazer uma
medida mais completa, porque não são só esses os que podem comprometer as diversas obrigações de seus lugares para vencer uma eleição;
há muitas outras classes de empregados na sociedade que podem
também desmandar-se; e a supor-se tudo corrompido de maneira que
ninguém pode pleitear uma eleição com dignidade, então deve a
medida ser completa, nem mesmo os sacerdotes nem os bispos podem
ser nomeados Deputados (apoiados), porque eles têm um igual sacerdócio como a Magistratura; e ninguém mais do que eles tem funções
sublimes a exercer (apoiados); nenhum abuso de autoridade pode
ser tão prejudicial como aquele que poderão praticar os sacerdotes
e os bispos.
O Sr. Barros Pimentel - Não pela lei que se discute: os párocos

são arredados.
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O SR. NUNES MACHADO - De serem eleitos?
O Sr. Barros Pimentel - Não, das Mesas.
O SR. NUNES MACHADO - Mas então sejam os outros arredados das Mesas. (Risadas.)
Digo pois, Sr. Presidente, que, se é conveniente, se se pode,
sem ofender a Justiça, tomar como base de uma proposta legislativa
o supor-se que uma classe não pode disputar uma eleição sem pôr
à venda as próprias obrigações, como se tem querido aqui apresentar
a Magistratura, que é a única que tem entrado em discussão, então
excluam-se todas as outras classes. Note mais a Câmara que outros
empregados são excluídos pelo projeto, mas os exemplos não se
tiraram senão da Magistratura; é pois contra a Magistratura que se
dirige a conjuração, e é a honra da Magistratura que me proponho
defender. Portanto, se se pode, como disse, sem ofender a Justiça,
tomar como base de uma proposição legislativa que nenhuma classe
pode pleitear a sua eleição sem pôr em leilão as obrigações do emprego,
então, como há outras muitas classes na sociedade, cujas funções
são importantes e cujos abusos podem ser da maior fatalidade, devemos
também compreender estas classes, e então ainda mais pequeno ficará
o círculo, e conseguintemente ainda mais provável será a escolha
que se pretende conquistar.
Alguns Senhores Deputados - Não, não.
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, V. Exa. foi testemunha dos ataques, ou por outra, da maneira pouco justa por que foram considerados os Magistrados que têm até hoje pleiteado a sua eleição. O nobre Deputado por São Paulo apontou aqui, Sr. Presidente,
afirmou com todo o acento da convicção ...
O Sr. Ferraz - Não.
O SR. NUNES MACHADO -

... com todo o acento de uma

experiência ...
O Sr. Ferraz - Não.
O SR. NUNES MACHADO -

... com todo o critério de um

testemunho verdadeiro ...
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O Sr. Ferraz - Também não. (Risadas.)

O SR. NUNES MACHADO - ... que nos lugares onde a Magistratura pleiteava a eleição, dois anos não havia Justiça; um ano antes,
porque os Magistrados tratavam de comprar os votos, e, um ano
depois, porque os Magistrados tratavam de pagar os votos. Ora,
pergunto ao nobre Deputado, se eu lhe dissesse: nenhum médico
(apoiados) pode pleitear sua eleição sem comprometer os deveres
de honra e de probidade - porque não é só o empregado público que
tem deveres de honra a cumprir; o particular também tem princípios
de honra que deve cumprir, pois do contrário viria a ser verdadeira
a célebre máxima de que no tempo das eleições se suspendem as
garantias de probidade -, mas, digo, se eu tivesse a facilidade e semcerimônia de avançar, em uma Câmara onde se sentassem tantos
médicos, a proposição de que eles não podem pleitear a sua eleição
sem postergar os princípios de honra, o nobre Deputado não se julgaria
ofendido? Pois eu digo ao nobre Deputado, por minha parte e dos
meus colegas, que temos a honra de nos sentarmos na Casa, que repelimos e entregamos ao nobre Deputado, tal qual foi dita, toda a sua
proposição.
O Sr. D. Manoel - Apoiado, toda.

O SR. NUNES MACHADO - Fique com ela o nobre Deputado.
Sr. Presidente, note V. Exa. que a experiência que o nobre
Deputado tem é mais um argumento a meu favor contra essa tão
pretendida conveniência. Ele fala com a experiência tirada de sua
terra, onde diz que a Magistratura se envolveu de uma maneira extraordinária na eleição: foi na Província de São Paulo onde os Magistrados
se envolveram de uma maneira extradinária na eleição e, entretanto,
poucos estão aqui.
Um Sr. Deputado - Quantos estão aqui?
O Sr. Ferraz - Não; Magistrados paulistas não fazem isto.

O SR. NUNES MACHADO - Acham-se aqui dois dignos Magistrados, para quem o nobre Deputado não queria sem dúvida talhar
a carapuça; queixa-se dos outros. Isto é mais uma prova de que pode
o Magistrado deixar de ser eleito, e promover todavia a eleição dos
de seu Partido.
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Por conseqüência, não se consegue o fim do artigo, que é
nimiamente inútil. Nem posso consentir também que se injurie ao
bom senso do meu País: tenho convicção de que o povo não elegerá
Magistrados que puserem em leilão a Justiça para obter votos (apoiados); desses certamente não virão para cá.
O Sr. Odorico - Há de tudo.

O SR. NUNES MACHADO - Desses não virão para cá, e nunca
vieram.
(O Sr. Álvares Machado diz algumas palavras que
ouvidas.)

não

são

O SR. NUNES MACHADO - Emprazo o nobre Deputado
para que cite o nome; emprazo-o a isso.
Sr. Presidente, se é verdade que as classes não podem tomar
parte nas eleições sem comprometer-se, então a medida devia ser
mais completa ainda. Quem pode mais cometer abusos extraordinários
e prejudicialíssimos, quem pode mais usar das influências do lugar
do que o Governo? E por que razão não propõe o nobre Deputado
medidas tendentes a excluir-lhe toda essa influência? Eu sofri a força
da influência perniciosa do Governo em 1842; não quero fazer aplicações; mas digo que, se é preciso tomar providências, sejam amplas
e abranjam todos aqueles cidadãos que exercem lugares públicos porque eu não considero um lugar melhor do que outro, entendo
que na economia social todos os empregados públicos concorrem para
o fim da sociedade do mesmo modo, segundo as razões da criação
de cada um dos lugares. Tanto lucra o Pai's com um bom Ministro,
como com um bom porteiro de auditório, porque todos, segundo
a sua profissão, exercem atribuições necessárias. Digo, pois, que, se
é conveniente excluir os cidadãos em razão de sua classe, privando-os
de entrar em concorrência na eleição, porque podem pôr em jogo
as funções do lugar, então deve a medida ser mais completa: excluam-se
de serem eleitos todos os que ocuparem lugares públicos. (Apoiados.)
É assim que se serve ao País, é assim que se provará que não há intenção
direta de ferir esta ou aquela classe, e que se visa somente ao bem
público, ao bem do País. De outro modo, a medida é muito parcial,
não consegue o fim que se deseja.
(Lê os seus apontamentos.)

Disse o nobre Deputado:
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"A Constituição dividiu e tornou independentes
os
diversos Poderes do Estado; logo, o membro do Judiciário não
pode ser do Legislativo, etc."
Isto é argumento, Sr. Presidente? Diga-me V. Exa. por que é,
a ver se devo continuar: tenho tanta fé e confiança no juízo de V. Exa.
que, se me dissesse que era isto argumento, eu me desdizia desde já.
É preciso organizar de novo o País, a sociedade brasileira? Organize-se para melhor; anulem-se de uma vez o Senado e a Câmara para
se fazer de novo um corpo político escoimado desses defeitos, porque
creio que no Senado hão de haver dos tais Senadores que venderam
a Justiça para ober o lugar, e quem assim galgou um assento no Senado
não pode ser bom Senador. Logo, se os nobres Deputados estão propensos à reorganização, proponho-a mais completa.
Até escapou ao nobre Deputado por São Paulo uma proposição,
que estou longe de supor uma insinuação: ele temeu que o Poder
Judiciário amanhã, indo como vai, pudesse querer compartir as funções
do Poder Moderador. Não sei se o nobre Deputado quis apenas declamar; recuso-me a acreditar e ver aqui uma insinuação, porque, se
assim eu a considerasse, eu o chamaria para a História: não, meu Senhor,
a classe da Magistratura nunca foi usurpadora; os Magistrados foram
sempre em todos os tempos sustentáculos das Monarquias e dos direitos
do cidadão. Não há, pois, receio de que o Poder Judiciário possa ter
no Brasil pretensões a uma parte do Poder Moderador; não, não. Esta
classe não tem como tal influído e concorrido para os males do Brasil.
(Lê os apontamentos.)
Continua o nobre Deputado por São Paulo:
"Quem dispõe do Juiz, dispõe do Juízo."
O Sr. Álvares Machado - Quem disse isto foi um Desembargador.
O SR. NUNES MACHADO -

Quem disse isto foi o

nobre

Deputado.
O Sr. Álvares Machado - Fui eco de um Desembargador.
O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado deve acompanhar uma proposição tão temerária das provas, porque assim dá
direito aos outros a que peçam à sua classe as suas credenciais. Pode
ser que apareça um Magistrado tão desgraçado, tão infeliz, que para
obter um voto ponha à mercê do votante o seu lugar, as funções
sagradas da Magistratura; mas eu que recuso acreditar em semelhante
desonestidade; eu, que não tenho conhecimento dela, digo ao nobre
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Deputado que exiba os fatos, exiba-os contra mim, não tenha medo
de ofender-me, porque sou Magistrado e tenho pleiteado a eleição;
exiba contra mim mesmo, se o puder, as provas do seu dito.
Sr. Presidente, V. Exa. se lembra da questão dos libórios (risadas), da célebre doutrina do instinto; pois isto que estamos agora
vendo é ainda um arremedo desses tempos; ainda se quer governar
o Estado com o instinto; mas, não, meus Senhores, a inteligência
é quem há de governar o mundo. (Apoiados.) E direi ao nobre Deputado de Minas, que parece agastar-se comigo, que, se o Magistrado
para obter votos precisa tomar a fisionomia dos Partidos e ser faccioso,
todos os outros cidadãos que exercem funções públicas estão no
mesmo caso. O mesmo nobre Deputado, no seu magistério, na cadeira
da verdade, pode tomar a fisionomia dos Partidos (apoiados); pode-se
tornar, como disse o nobre Deputado por São Paulo, tão faccioso
como o Juiz que quer ser Deputado (apoiados); pode aliciar votos,
iludir a consciência, etc.
Mas, Sr. Presidente, se a proposição do nobre Deputado por
São Paulo não é apenas declamatória e temerária; se, pelo contrário,
é verdadeiro o que se diz do Poder Judiciário, considerando-o como
uma calamidade, eu hipoteco o meu voto a favor de qualquer medida
que se propuser para extinguir o Poder Judiciário que assim é tão fatal.
Um Sr. Deputado - Ninguém o quer.
O SR. NUNES MACHADO - Eu voto convosco; acabai com esta
praga contra a qual todos os dias vociferais. Às vezes, Sr. Presidente,
quero me persuadir que, com efeito, o Poder Judiciário é um mal,
em vista desta celeuma. Se, pois, os nobres Deputados me provarem
a conveniência de se extinguir este Poder, se querem que passem para
o corpo legislativo as suas funções, estou disposto, dou meu voto
para se acabar com a classe da Magistratura. Mas, enquanto ela existir,
enquanto existir a Constituição que a criou, enquanto eu estiver
penetrado da alta missão a que ela está destinada, peço licença ao
nobre Deputado para com a minha fraca voz defender a Magistratura,
porque defendendo-a defendo a Constituição e os interesses do País.
Disse o nobre Deputado:
"Querer que a Magistratura continue a ser votada, é
querer conservá-la em um estado abjeto e desprezível".
Em estado abjeto e desprezi'vel colocam a Magistratura aqueles
que temerariamente lhe fazem todos os dias ataques desmerecidos;
em um estado abjeto e desprezível colocam a Magistratura aqueles
que supõem que o Magistrado não pode, como outro cidadão qualquer,
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pleitear uma eleição com dignidade. V. Exa. vê, Sr. Presidente, que
a par dos ataques aos Magistrados vêm as idéias - queremos reorganizar
a classe, queremos sustentar seus direitos. Onde já apareceu o complemento dessa promessa? Por onde principiais a reorganizar a classe
da Magistratura? Tirando-lhe a força moral, fazendo-a desprezível,
pondo-a fora do comum dos outros cidadãos. (Lê seus apontamentos.)
Não há imparcialidade da parte do Magistrado que pleiteia uma eleição.
Não avançou o Sr. Deputado esta proposição?
Há cousas, Sr. Presidente, a que não se pode responder. Eu
afirmo a V. Exa. que quisera hoje não ser Magistrado, para poder
responder ao nobre Deputado no mesmo tom em que ele acusou
tão acerba e injustamente a classe da Magistratura.
O Sr. Wanderley - Não apoiado.
O Sr. Ferraz - Foi brincadeira.
O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado hipoteca o
seu voto por toda a lei que tenda a elevar a classe da Magistratura
à altura que deve ter. Peço licença para considerar a sua proposição
uma verdadeira hipocrisia. (Não apoiado.)
O Sr. Álvares Machado - Recebo para poder responder: eu
mostrarei então quem são os tartufos.
O SR. NUNES MACHADO - Não falo da intenção, digo apenas
que suponho temerária a sua oferta, em vista da maneira desabrida
com que ele atacou uma classe que tem justos títulos à consideração
pública. Com a minha proposição quero dizer que o nobre Deputado
não quer elevar a classe da Magistratura à altura que deve ter, porque
quem quer isto não lança mão temerária aos seus julgados, que a
Constituição considera sagrados, quando têm passado por todos os
trâmites legais; são os nobres Deputados que se querem erigir em
terceiro Tribunal de Recurso, para rever as sentenças que dizem ofender
os interesses da Fazenda, como se fosse dado exclusivamente ao corpo
legislativo o ser patriota, o ter o privilégio exclusivo de defensor dos
interesses públicos.
O Sr. Álvares Machado - São hipócritas todos os que falr1rati1
contra a causa de Zuané! Eu não dei uma palavra sobre isto, e é sobre
mim que ele vem!
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O SR. NUNES MACHADO - O que tem a causa de Zuané,
Sr. Deputado? O que tem? Entendeis vós que elevais a classe da Magistratura a essa posição poética que imaginais, chamando aqui à revisão seus atos que a lei e a Constituição pro1bem que vós examineis?
(Não apoiado.) Apregoais a Magistratura de vosso País como um
corpo de homens corrompidos, incapaz de pleitear uma eleição com
honra, como todos os outros homens pleiteiam - pois que a qualidade
de empregado não tira a qualidade de homem -, e dizeis que quereis
proteger a Magistratura? Pelo menos como magistrado eu desejo que
o nobre Deputado não me faça esse presente.
O Sr. Álvares Machado - Olhe que eu não falei contra a causa
de Zuané.
O SR. NUNES MACHADO - Temo que não venha por aí algum
cavalo de Tróia em vez de um presente.
Sr. Presidente, eu vou concluir, declarando a V. Exa. que não
posso votar pelo artigo, porque ofende a Constituição, já porque
uma Legislatura ordinária não pode legislar fora dos casos que a
Constituição tem determinado; e já porque trata de restringir as condições de elegibilidade que a Constituição marcou distintamente, fazendo
as únicas exceções que ao legislador constitucional pareceram razoáveis.
A Constituição não exclui classes, como faz o artigo, não exclui cidadão
algum do direito de votar e ser votado, porque pertence a uma ou
outra classe; a Constituição diz que todo cidadão brásiJeiro tem direito
de votar e ser votado, Url)a vez que esteja nas circunstâncias que ela
tem classificadamente determinado; por conseqüência, todas as vezes
que se quiser exigir maiores habilitações, dando ao direito limitações
que a Constituição não pôs, a proposição é anticonstitucional. O
artigo é também inconveniente, porque todas estas cousas que se
trouxeram para a discussão, todos estes abusos com que se argumentou,
não passam de meras declamações, que não têm fundamento algum.
O fim a que se propõe o nobre Deputado não se obtém, porque o
Magistrado, deixando de ser votado, não pode ser privado de influir
no seu País tanto quanto permitirem as suas forças.
V. Exa. sabe que a política chega a todas as partes, é uma
matéria elétrica, que dá vida, força e calor a todos os homens, que
não são estes entes que se aprazem em passar uma vida miserável,
vegetando no meio do País. Todo aquele que tem um coração patriota,
que quer o bem do seu País, é necessariamente pai ítico, e, por conseqüência, há de tomar parte em todas as questões de pai ítica. Portanto,
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ainda que se prive a Magistratura de ser votada ou não, há de continuar
a ter aquela influência que a Constituição lhe dá; muito embora se a
prive de ser eleita, se tiver influência, há de empregá-la, senão para si,
ao menos para seus correligionários; para vencer a política que julga
conveniente. Entendo mais que a medida é incompleta; se se quer que
as classes não entrem com a sua influência naseleições,a medida deve
ser mais ampla, deve compreender as classes todas. Se as conveniências
exigem estas exclusões, então entendo que a Câmara não pode deixar de
votar pela reforma da Constituição pelos trâmites nela marcados. Eu
não posso acreditar, à vista do que tenho lido, que na Legislatura atual
possa merecer consenso medida desta ordem.
O nobre Deputado de São Paulo, querendo falar às paixões
e recorrer ao brio, disse que esperava que o artigo passasse, porque
tantos magistrados que se acham nesta Casa deviam dar o exemplo
de abnegação e concorrer para o bem do País, embora com prejuízo
seu. Eu também poderia argumentar contra o projeto por semelhante
modo, dizendo que espero que aqueles que em todos os tempos, em
todas as ocasiões, se apresentaram como defensores insignes da Constituição, e por esta maneira têm merecido as simpatias do País, não
arreneguem de seus princípios, votando por uma medida semelhante
que ofende mortalmente a Constituição. Sr. Presidente, eu devo citar
a V. Exa. uma circunstância muito particular. Eu vivia debaixo de
um peso de que me parece serei aliviado pelo procedimento que
se tiver com este projeto; eu era acusado de ter votado por uma lei
que se apresentava como ofensiva da Constituição. Tinha, era verdade,
a minha consciência tranqüila, mas tais eram as vozes que de todas
as partes do meu País soavam assim, acusando esta lei, que julguei
ter errado. Mas se aqueles que assim me acusavam votarem agora
por este projeto, certamente me aliviarão de um tal desgosto, e tanto
mais razão tenho quanto à Lei das ReformasJudiciárias, que não se
pode dizer que ofende a Constituição, quando o artigo do projeto
a ofende diretamente, em linha reta. Conseqüentemente, eu espero
que aqueles que se pronunciaram e se pronunciam desta maneira,
contra ofensas à Constituição, mais fortemente venham ajudar-me
a combater ,este projeto que, com efeito, da maneira mais flagrante,
clara e positiva, ofende mais de um artigo da Constituição.

O Sr. Alvares Machado - Apague!
Vai à Mesa e é apoiada a segunte Emenda:
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"Se passar o § 13 do art. 4'? do projeto, acrescente-se
depois das palavras "Inspetores de Tesourarias", o seguinte:
"Contadores e Procuradores Fiscais'~ E, depois das palavras
"Ju/zes de Direito", diga-se "do Clvel, Feitos da Fazenda,
Desembargadores, Bispos e Secretários do Governo'~ - Barbosa
de Almeida."
O Sr. Odorico - Quando do honrado membro que se acaba
de sentar ouvi que não podia nesta matéria falar de sangue frio, declaro
que me arrependi um pouco de ter tomado a palavra, porque receio
que, mesmo sem querer ofender ao ilustre Deputado, alguma expressão
minha lhe escandesça a bílis, e o obrigue a ficar ...

O SR. NUNES MACHADO - Eu não tenho bílis (hilaridade
prolongada); não tenho bílis no sentido em que ele quer dizer.
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23.05.1845
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, bem quisera esquivar-me de tomar parte na presente discussão, que, pela maneira por
que tem corrido, não serve senão para mostrar o atraso em que ainda
estamos dos estilos parlamentares. Como sempre, Sr. Presidente, o
Voto de Graças tem sido motivo de desabafo, um campo estéril de
declamações e banalidades, um dize-tu-direi-eu de recriminações e
convícios sem nenhum princípio, cuja conveniência valha a pena discutir0se. Os nobres Deputados têm feito desta discussão uma verdadeira
casa de Belchior, onde se apresentam os trastes mais insignificantes
e velhos, sem serventia, fatos ou artigos; ou tão indiferentes e pequenos
que, quando muito, poderiam ser admitidos em uma conversação
familiar, ou alguns artigos de gazetas, e apenas poderiam qualificar
o expediente da administração; entretanto, os nobres Deputados se
olvidam das grandes questões de Estado, das questões de alta política,
que devem caracterizar o pensamento e a marcha do Governo em
relação à conservação e consolidação das instituições, e a fazer a
felicidade do País. Nã9 sei, Sr. Presidente, qual a causa de semelhante
proceder: ou venha do nosso novatismo nos princípios representativos,
ou venha da posição excepcional e especial do nosso País, ou venha
do que quer que for, o certo é que o fato se dá entre nós, e eu, provocado a entrar nesta discussão, não posso deixar de aceitá-la no campo
onde a estrearam. Há de ser-me impossível, Sr. Presidente, acompanhar
os nobres Deputados em todos os ziguezagues que fizeram no campo
estreito da vida particular e econômica da administração; e, por isso,
eu procurarei tirar dentre a traquinada de suas alegações alguma cousa
que pareça conter doutrina para discutir ...
O Sr. Ferraz - Isto são favores seus.
O SR. NUNES MACHADO - Não faço favores, porque, nem
estou em circunstância de fazê-los, nem o nobre Deputado precisa.
Os nobres Deputados entendem que o Governo atual é um
Governo sem nome, sem sistema, sem política, sem bandeira conhecida.
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Eu verei até que ponto são justificadas as propos1çoes dos nobres
Deputados. V. Exa., Sr. Presidente, se lembrará que ainda na sessão
última o nobre Deputado pelo Piauí afirmou na Casa que até o dia
2 de fevereiro de 1844 existia no País apenas uma opinião, porque
a outra, no juízo do nobre Deputado, se havia suicidado, ficando
seus sectários fora do País. Ora, Sr. Presidente, se isto é assim, se,
como todos observamos, uma Oposição desenfreada atacando o Governo com todo o frenesi das facções, dando como única razão do
seu procedimento o princípio absoluto da confiança, que erigiu em
princípio parlamentar para poder negar ao Governo pão e água; se
esta Oposição, por um desses fenômenos mui comezinhos em épocas
excepcionais e de revolução, pôde apoderar-se do Poder, procurando
sUprir, por meio da força e da violência, aquilo que lhe negava a opinião
pública, o conceito do País, se esses homens assim empoleirados fizeram
substituir o regime das leis e da Constituição, pelo regime do arbítrio,
o mais desenfreado, se eles fizeram do Governo do País um Governo
pessoal, uma oligarquia; se o Ministério de 2 de Fevereiro entretanto,
subindo ao Poder, tratou logo, na linguagem dos nobres Deputados,
de, imediatamente, restabelecer essa opinião perseguida, chamando
a todos os brasileiros a uma igualdade e comunhão de direitos, como
dizer-se que este Ministério não tem pensamento, não tem cor política?
Como dizer-se que não tem bandeira?
O Sr. França Leite - Um de seus membros mesmo o declarou.
O SR. NUNES MACHADO - Na minha humilde opinião, Sr.
Presidente, julgo que bem visível é a bandeira que no dia 2 de fevereiro
hasteou o Gabinete.
O Sr. Ferraz - Isso foi lá de Pernambuco.
O SR. NUNES MACHADO - Eu enxergo a bandeira que desde
o dia 2 de fevereiro hasteou o Gabinete; bandeira muito pronunciada,
muito significativa, que forma, entre o Partido que atualmente existe
na gerência dos negócios públicos e o Partido dos nobres Deputados,
um perfeito antagonismo, e essa bandeira, meus Senhores, significa
igualdade de direitos para todos os brasileiros, liberdade de voto nas
eleições ...
O Sr. França Leite - Usando do Decreto de 4 de Maio.
O SR. NUNES MACHADO - .. .liberdade de voto nas eleições,
imparcialidade na administração da justiça. Demais, Sr. Presidente,
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segundo afirmou o nobre Deputado pelo Piauí, o Ministério de 2
de Fevereiro saiu de seu lado; ora, se os Senhores não quiserem confirmar a opinião que tenho emitido de que toda a sua pai ítica é pessoal,
hão de nos dar as razões por que, mal apenas subido ao Poder, eles
se atiraram ao Gabinete desapiedadamente, fazendo-lhe uma guerra
de morte, e tomando por pretexto um ato do Poder irresponsável,
o Decreto de Anistia. Qual a causa disto? Por que um Ministério,
saído do seio dos nobres Deputados, sem ter ainda nada praticado,
porque curta era a sua existência, não pôde merecer o apoio dos
nobres Deputados, seus correligionários? Sr. Presidente, aqui há cousa!
Qual a razão, Senhores? A razão é porque o Ministério de 2 de Fevereiro , com efeito, hasteou uma bandeira que traçava uma linha divisória
entre o Partido nacional e o Partido a que pertenciam os nobres
Deputados ...
O Sr. Ferraz - E o Partido do nobre Deputado, também.

O SR. NUNES MACHADO - ... entre a opinião que jazia perseguida e a opinião que procurava fazer do Governo do País um Governo
de pessoas. Tem, pois, Sr. Presidente, o Governo uma bandeira; tem
princípios, e princípios muito positivos. Alguém poderá exigir do
Governo mais eficácia, mais execução nesses princípios, menos cavalheirismo com quem não tem nem respeito nem gratidão pela justiça
e generosidade com que hão sido tratados.
Mas dizem os nobres Deputados: "O Governo atual não merece
a confiança da Nação, representada pelos seus legítimos Deputados,
porque este Governo, traindo a Coroa, restabeleceu um Partido cujas
tendências são aumentar as franquezas provinciais e diminuir as prerrogativas da Coroa". Antes de examinar este fato, consinta-me V. Exa.
que eu, como Deputado pertencente ao lado que apóia o Gabinete,
em nome da Maioria, por honra do meu País, repila a injúria que assim
nos lançou o nobre Deputado a quem me dirijo.
Não, Sr. Presidente, o nobre Deputado foi nimiamente desleal;
ele, por mais que pudesse torturar a verdade, nunca conseguiria provar
que a Maioria apóia um Ministério traidor. Mas como, Senhores,
provou o nobre Deputado esta sua proposição mais que temerária?
O Partido atual tem tendências para enfraquecer as prerrogativas
da Coroa, porque se opôs, na discussão, à lei da interpretação do Ato
Adicional, à lei do Conselho de Estado e à lei da Reforma Judiciária.
Ora, Senhores, quem autorizou o nobre Deputado para, interpretando e envenenando as intenções de seus adversários, fazer de suas
opiniões emitidas na tribuna, e que pela Constituição são irresponsáveis,
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um fato, para com ele qualificar a conduta deles? Não será isto uma
deslealdade? Pois o direito de discutir e oferecer cada um o seu juízo
sobre a utilidade ou desconveniência de uma medida qualquer não
é comum a todos os Deputados? Os nobres Deputados combateram
na tribuna, é verdade, essas leis, na persuasão de que elas não convinham ao País ou partiam de um Poder não autorizado, do mesmo
modo que nós, que votamos por elas, estávamos convencidos de que
convinham ao País e que podíamos votá-las, pois que é o mesmo
nobre Deputado que confessou e reconheceu em ambos os Partidos
as melhores intenções, igual respeito pela Monarquia e pelas instituições
juradas, sendo que somente brigavam pela preferência do mando,
do Poder.
O nobre Deputado entende que o Ato Adicional, sem a interpretação, tende a anarquizar o País, tornando as Províncias Estados
independentes. Primeiramente, Sr. Presidente, não sei se o nobre
Deputado podia assim exprimir-se a respeito da Constituição do
Estado; mas, se é verdade o que afirmou-nos o nobre Deputado, isto
é, se o Ato Adicional é um código de anarquia, então, Sr. Presidente,
os traidores não estão somente do lado daqueles que se opuseram
à lei da interpretação do Ato Adicional, eles se devem achar também
do lado daqueles que votaram pelo Ato Adicional tal qual, e entre
estes o nobre Deputado há de achar correligionários seus, muito
proeminentes; o nobre Deputado deve, ainda mais, considerar que
o Poder não menos se traiu a si mesmo, quando sancionou este ato
legislativo.
Foi, portanto, Sr. Presidente, uma deslealdade do nobre Deputado; ele não podia tornar os seus adversários responsáveis por opiniões
proferidas nesta Casa, e, muito menos, tirar destas opiniões motivos
para qualificá-los de inimigos da Monarquia e das prerrogativas da
Coroa. Isto é tanto assim que a interpretação não alterou o Ato
Adicional; conservou, como não podia deixar de ser, todas as suas
disposições, fixando-lhes apenas o verdadeiro sentido, que as províncias
davam cada uma a seu modo, e segundo os interesses do dia.
Ora, esse Partido, que, com o dos nobres Deputados, disputa
a influência nos negócios públicos, entendeu não somente que o Ato
Adicional era claro, e não precisava de explicações, porque a haver
abuso na execução, os corretivos estavam na lei mesma - e era a
sanção dos presidentes, e a facu Idade que cabe ao Poder Legislativo
geral de anular os atos contrários à União - mas também, que a
Câmara, em sessão ordinária, não podia conhecer de uma lei constitucional, e, assim, nas melhores intenções impugnou na tribuna a
passagem rla lei, e nisto nada há senão o exercício de um direito.
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Do mesmo gênero, Sr. Presidente, é a argumentação feita com
a impugnação que o Partido Nacional fez à lei do Conselho de Estado,
contra a qual eu também votei, entendendo que, sendo a lei que o aboliu uma lei constitucional, e sendo uma instituição política com atribuições políticas, não podia ser feita pelo Poder Legislativo em sessão
ordinária. Usou-se de um direito, e ainda que muito errôneo fosse
o seu exercício, ainda que infundada e descomedida mesmo fosse
a opinião dos impugnadores da ressurreição do Conselho de Estado,
emitida na tribuna, ninguém lhes pode atribuir um motivo, um sentido
criminoso. O nobre Deputado pelo Piauí foi nimiamente desleal;
ele ·se colocou em uma posição tão falsa, que não reparou que, a
ser permitido argumentar por semelhante maneira, são também traidores os seus correligionários, não somente porque foram eles que
suprimiram o Conselho de Estado, tão necessário para circundar a
Coroa, como porque, em suas lutas de partidistas, emitiram na tribuna
muitos princípios errôneos e muitas doutrinas perigosas e anárquicas.
Mas, acrescentou o nobre Deputado, e creio que era nisto que
ele fez consistir toda a força de sua argumentação, o Governo ainda
é traidor, porque reabilitou um Partido que, erigindo o povo em
juiz do Poder Legislativo, lançou mão das armas para revogar leis
feitas, e votadas. e sancionadas pelos Poderes do Estado.
Sr. Presidente, é esta uma acusação bastantemente grave que
o nobre Deputado faz ao Partido que apóia o atual Gabinete; eu
talvez devesse deixar esta matéria para ser discutida por outros nobres
Deputados; entretanto, eu lhes peço licença para entrar nela, muito
mais quando não posso ser acu.sado de suspeito. Eu, como V. Exa.
sabe, como hoje lembrou o nobre Deputado pela Bahia, sem alguma
novidade, estive muito tempo com essa gente, e por isso estou fora
de toda a suspeita de parcialidade, porque também não entrei nos
movimentos de São Paulo e Minas, e, portanto, posso entrar na questão.
Primeiramente eu discutirei, em tese, o princípio da resistência; depois,
verei se posso fazer aplicação de minhas idéias aos fatos consumados,
apesar de que em duas palavras eu poderia responder ao nobre Deputado, dizendo que isto é um fato julgado, que a Constituição do
Império não permite renovar processos findos.
Senhores, não acho razão para tanto espanto, para tanto receio,
que alguns nobres Deputados afetam ter, contra o princípio da resistência; pelo contrário, Sr. Presidente, eu entendo em minha humilde opinião que o princípio de resistência é um princípio de ordem e de harmonia, é um princípio que serve de equil1brio no mundo, quer físico,
quer moral, quer político; porque, Senhores, é da ação e reação que
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nasce a força, é do atrito da força que nasce a luz, é do choque das
opiniões que nasce a verdade. A resistência é uma lei física, sem a
qual o mundo seria um caos, uma confusão. O que querem dizer,
Senhores, as virtudes morais e sociais, a religião? O que quer dizer
a criação da sociedade com suas leis, com seus tribunais, com seus
processos, com suas penas, com seus recursos? O que quer dizer na
nossa Constituição a criação de poderes independentes com obrigação
de chegarem ao mesmo fim, mas com atribuições especiais, tendo
cada um corretivo contra os abusos de outros poderes? Que é isto,
senão o princípio de resistência? E depois, Sr. Presidente, em tese,
o princípio de resistência é verdadeiro; é um princípio de vida de
todas as cousas criadas, e constitui um direito do homem, do cidadão,
e, portanto, não há razão para tanto espanto. A questão, Sr. Presidente, é outra, a questão é da aplicação do uso deste direito, isto
é, examinar quando, precisamente, se dá o casus foederis, que é onde
está o perigo, e não a respeito do princípio, que é verdadeiro.
A Constituição do Império, Sr. Presidente, em duas palavras
exprime isso, que eu mal desenvolvo. O que diz esta Constituição?
Que todos os poderes são delegação da Nação. Logo, ainda que por
uma ajustada conveniência, por uma necessidade absoluta, a gerência
da sociedade fosse confiada a poderes criados, não se segue que a
Nação tenha desaparecido; ela subsiste e não renunciou o direito
de pugnar pela sua existência e dos seus direitos; em casos últimos,
é verdade, mas o princípio existe, é verdadeiro, e não é, Sr. Presidente,
a primeira vez que as revoluções legitimam os reis e firmam seus
direitos, como V. Exa. sabe melhor do que eu. Senhores, os direitos
da atual dinastia imperante do Brasil não são menos legítimos do
que foram outrora os direitos dos reis de Portugal. Entretanto, a
Nação toda rompeu os laços dessa obediência e, pelo ato magnânimo
de sua independência, legitimou os direitos que tem a dinastia atual
do Brasil de governar o Império, aclamando seu Imperador o Senhor
D. Pedro 1. Como pois, Senhores, tanto espanto? Por que não havemos
de ter toda a sinceridade? Por que negar um princípio verdadeiro,
só para termos o gosto de achar um crime nas ações dos outros?
Vejamos, Sr. Presidente, que aplicação teve este princípio,
a dois fatos consumados, de São Paulo e Minas. Senhores, não se
pode avaliar os fatos alheios com justiça e imparcialídade, sem nos
colocarmos à justa na posição em que se acharam seus autores. Sr.
Presidente, como acabei de referir à Câmara, as ambições individuais
invadiram o Governo do País; os homens que em 19 de setembro
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subiram ao Poder não trataram de governar a Nação pelos meios
legítimos, com domínio das leis, somente procuraram firmar e perpetuar o seu domínio.
Para isto, Sr. Presidente, foi-lhes preciso, como bem disse um
nobre Deputado pelo Piauí, pôr o País fora do País, pôr a maioria
da Nação fora das leis, condenar seus adversários a um ostracismo
horrível: leis que tinham sido arrancadas à boa fé do corpo legislativo
- e que, bem e fielmente executadas, por aqueles que tivessem intenção
de servir ao País, poderiam ser aproveitadas - foram convertidas em instrumento de Partido; uma lei do Conselho de Estado, contra a qual votei e consignei o meu voto na Ata, dando a esse corpo imensas atribuições, a nomeação para esse corpo dos indivíduos mais proeminentes do
Partido proscritor, a dissolução prévia dos legítimos representantes
da Nação - única garantia dos perseguidos e proscritos; fato escandaloso de se considerarem esses indivíduos com autorização de fazerem
uma lei de eleições, onde o direito mais sagrado do cidadão brasileiro
era posto à mercê de uma polícia nomeada de propósito, tudo isto,
Sr. Presidente, fez assustar a alguns cidadãos pela sorte do País, pela
sorte das instituições.
Então procuraram eles achar um recurso contra essas perseguições, estas tendências tão pronunciadas nos meios constitucionais,
procuraram servir-se deles; mas estes mesmos meios lhes foram tirados;
então, Sr. Presidente, o desespero subiu de ponto, e mais um passo,
e os paulistas e mineiros se acharam no campo com as armas na mão.
Mas mesmo nessa conjuntura como procederam eles? Que tendências
manifestaram com as armas na mão? Procuraram acabar com as prerrogativas da Coroa? Não, Senhores! Salvar o Imperador da opressão
em que supunham estar, salvar as instituições do País, que entendiam
ameaçadas, era a legenda de sua bandeira, era o grito de reunião que
apareceu nas províncias de São Paulo e Minas. Os chefes da revolução
eram homens eminentemente monarquistas. Mas ainda não fica aqui
a demonstração das tendências antimonarquistas desses homens. Mal
passou o primeiro entusiasmo, a idéia de que o movimento poderia
transviar-se por mil circunstâncias imprevistas, a idéia de que eles
poderiam ser apresentados pelos seus adversários como inimigos da
Coroa os petrificou; suas colunas, cheias de força e vigor, cheias de
dedicação e patriotismo não se moveram; dispersaram-se por si mesmas;
ninguém as venceu em São Paulo. As forças legais entraram sem a
menor dificuldade, e em Minas, o valente Galvão dispersava a sua
· coluna em face mesmo das forças da legalidade, travando-se apenas
entre alguns grupos de homens mais ousados e pertinazes essa decantada
batalha de Santa Luzia. Portanto, Sr. Presidente, ainda mesmo com
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as armas na mão, esse Partido não mostrou as tendências que o nobre
Deputado disse ter.
Senhores, o movimento de São Paulo e Minas pode ser criminoso
em vista da lei, mas note a Câmara que é a mesma lei que não quer
que este fato seja punido pela imensidade de circunstâncias justificativas
que o precederam. Assim o decidiram os tribunais do País, absolvendo
unanimemente todos os acusados ,;assim o confirmou a Nação que, certa
de que esses homens, não obstante terem dado esse passo imprudente,
tinham, contudo, intenções monarquistas, honrou-os de novo com
a sua confiança, cometendo-lhes a grande missão de virem sustentar
a Monarquia, de quem afirmou temerariamente o nobre Deputado
que eles eram inimigos. E, finalmente, Senhores, o ato magnânimo do
Monarca acabou de confirmar que por um ato de desespero, provocado
pelas ma is atrozes perseguições, não constituíam esses cidadãos inimigos
da Monarquia,; e eles foram chamados como membros da mesma
família para o derredor do Trono. Mas, continuou o nobre Deputado:
"O Governo ainda atraiçoou a Coroa, deixando de intervir na lei de
eleições que, pela maneira por que foi apresentada, inutiliza uma
das prerrogativas que tem a Coroa de dissolver a Câmara, perpetuando
uma influência." Sr. Presidente, é inegável que a matéria de eleições é
a mais delicada, aquela que mais cuidado deve dar ao cidadão brasileiro,
porque é sobre a liberdade da eleição que repousa a primeira garantia
dos nossos direitos políticos. Senhores, nada é mais difícil do que
a confecção de uma lei de eleições; eu já tive ocasião de dizer uma
vez na Casa que sou tão suscetível neste negócio, que tenho medo
mesmo de que uma lei de eleições se faça debaixo da influência de
um partido.
Ora, se os nobres Deputados dizem que a lei de eleições apresen~
tada pelo partido predominante tende a perpetuar no Parlamento
as influências atuais, como não temem que o Governo, influindo
nela, possa do mesmo modo introduzir disposições que tendam a
trazer ao Parlamento não os legítimos representantes do País, mas
simulacros de representantes? Na minha humilde opinião, entendo
que, entre os atos do Governo, é justamente este um daqueles que
mais merecem os meus elogios. Eu entendo que o Governo tem bem
obrado, quando não tem querido apresentar uma lei de eleições por
influência sua, porque isso, além de ser muito perigoso, causaria
ciúmes e suspeitas e, daqui, uma luta que dificultaria a passagem de
uma medida regular. Senhores, o Governo deve ser, o mais que for
possível, excêntrico da ação dos negócios eleitorais; o Governo não
deve ter a menor interferência nas eleições, e muito menos influir
para que se faça uma lei de eleições, porque isto pode trazer graves
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prejuízos, os mesmos que o nobre Deputado enxerga no projeto que
está em discussão, apresentado por um partido. O nobre Deputado
deve confiar mais na Nação, para não temer que, contra sua vontade,
alguém se perpetue no Parlamento. Uma ou outra vez pode suceder
vencer um partido por meios legítimos, mas sempre, não, haja vista
o nobre Deputado e seus amigos que, não obstante terem o Pa(s coberto
de agentes seus, com essas instruções de 1842, ainda assim, não se
puderam perpetuar; a Nação os repeliu quando julgou conveniente.
O nobre Deputado disse que a política do Governo marchava
por uma retrogradação ao ano de 1831, e aludiu ao fato da abdicação.
Eu não sei por que o nobre Deputado levou a discussão a este ponto,
não sei a que veio aqui comemorar-se o fato da abdicação sucedido
em 31. Quis o nobre Deputado fazer talvez alguma insinuação, o
nobre Deputado que acabava de dizer que o partido que está no Poder
tem tendências a diminuir as prerrogativas da Coroa? Não há nada
mais cruel que um inimigo desleal! Se eu quisesse imitar o nobre
Deputado, e ser desleal, eu afirmaria na Casa, e com as melhores razões,
que nessas palavras do nobre Deputado enxergo uma verdadeira ameaça.
O Sr. Souza Ramos - Está enganado.
O SR. NUNES MACHADO - É fato para mim novo que o
partido que está no Poder possa conspirar, ao menos em regra; as
ambições dos partidos são para subir ao Poder, e, portanto, me parece
que, traduzidas literalmente as palavras do nobre Deputado, querem
dizer: se o Governo continuar como vai, proibindo, dificultando
o caminho para o Poder aos homens do seu lado, eles renovarão as
cenas de 31.
O Sr. Souza Ramos - Está enganado.
O SR. NUNES MACHADO - Então a que veio a comemoração
desse fato? Eu não afirmo positivamente; já disse que, se eu não
estivesse acostumado a combater com minhas fracas forças os meus
adversários com toda a lealdade, eu teria, com muito boas razões;
as palavras do nobre Deputado como uma verdadeira ameaça.
Mas, .Sr. Presidente, o nobre Deputado foi eminentemente imprudente. Estude ele melhor esse passado, a história de 31, procure as
causas desse fato, mande tirar uma devassa pelos homens imparciais
mesmo do seu lado, e verá que muita gente, que hoje aí está, há d(')
ser pronunciada. Nem eu me demorarei mais neste ponto; é melhor,
Senhores, que a Oposição tome o seu verdadeiro ponto e lugar.
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O Sr. Ferraz - A Maioria preencha os seus interesses.
O SR. NUNES MACHADO - Eu vou examinar esse interesse
grego que têm os nobres Deputados em favor dos interesses da Maioria.
O nobre Deputado continuou a dizer que o Governo não merece
as simpatias do País, porque o Governo segue a política da inércia.
O Sr. Ferraz - Ele é quem o diz.
O Sr. França Leite - E vangloriou-se disto.
O SR. NUNES MACHADO - Em verdade, Sr. Presidente, a
confiança é uma condição indispensável entre os diversos poderes
do Estado, que devem entender-se, comunicar-se e auxiliar-se mutuamente, para poderem chegar ao grande fim da felicidade pública:
todos os poderes do Estado têm obrigação de auxiliar-se para obter
esse grande fim da associação, a felicidade pública. Mas, Senhores,
nem porque um Poder toma a dianteira a outro, e procura apresentar
medidas que julga convenientes, medidas que podem ser, aliás, secundadas e aperfeiçoadas pelo outro, segue-se que o Poder que tomou
a última posição desmereça do conceito público. Sr. Presidente, fora
muito para desejar que o Poder Executivo, em quem se presume maior
soma de conhecimentos práticos, pela gerência dos negócios públicos,
tome a dianteira e se apresente sempre ao corpo legislativo expondo
as necessidades do País, e indicando-lhe os remédios próprios. São
estes os estilos dos países cultos, mas nem porque a Câmara dos Deputados, em que se deve presumir não menor soma de informações,
se adiante ao Poder Executivo, e, cumprindo com o seu dever, procure
por si remediar os males públicos, apresentando adequadas medidas,
que podem ser secundadas pelo Governo, é conseqüência necessária
que o Governo deva desmerecer da confiança da Câmara.
Mas, Senhores, onde a inércia atribuída pelo nobre Deputado
ao Governo, no sentido em que este a tomou, para lhe formar um
crime? No meu entender, quando muito, o Governo desconhece uma
grande conveniência, mas não tem cometido um crime. E, depois,
Senhores, é preciso considerar o tempo da existência do Gabinete,
e pesar as circunstâncias em que ele se tem achado, encontrando o
País numa conflagração, num estado violento, para o qual devera
atender primeiro que tudo; tratando de pôr o País em seu estado
ordinário, e dentro da lei, pois que, como mesmo afirmou na Casa
esse nobre Deputado, o País estava fora do Pai's. Para firmar o império
das leis, o domínio da justiça, e tratar dos meios de restabelecer a
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ordem nos pontos alterados, o Governo tinha de ocupar toda a sua
atenção, de levar todo o tempo, e isto o inibia de ocupar-se de trabalhos
de gabinete. Demais, Senhores, temos nós ganho muito com esta
mania de reformas? A reforma de uma legislação é ato que se deva
praticar da noite para o dia? Não será preciso consultar a prática, a
experiência? Como, pois, acusar o Governo de nada ter feito no sentido
de melhorar a legislação do País, ele, que, cercado de mil embaraços,
conta apenas um ano e tanto de existência?
Mas, mesmo assim, será exato o que afirmou o nobre Deputado?
Acho que não. O Governo, apesar de ocupado com muitos negócios,
não deixou de consultar as pessoas entendidas do País. O Sr. Ministro
da Justiça encarregou o Instituto dos Advogados que, fora do redemoinho das paixões pai íticas, com mais calma, poderia dar um voto
assisado sobre a legislação do País. O exame desta legislação e os
trabalhos do Instituto foram remetidos à Casa. Mas os nobres Deputados ainda acusam o Governo, porque não acompanhou estes trabalhos
com um discurso escrito.
O Sr. Ferraz - Deus me livre que o Senhor fosse meu advogado;
eu não queria que me defendesse assim.
O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado bem sabe a
disparidade que há entre a fraqueza de minhas idéias e a sublimidade
de seus pensamentos.
O Sr. Ferraz - Não é por isto, é por falta de razões.
O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado compreende
melhor a sua defesa, não precisa de adjutório da minha incapacidade,
deixe-me ir o meu caminho, que eu presumo ir bem ...
O Sr. Ferraz - Apoiado.
O SR. NUNES MACHADO - ... bem com a minha consciência,
que o nobre Oeputado sabe que é o único juiz a quem respeito, que
é o único amigo que desejo neste mundo, e cujas leis Deus me há
de ajudar a nunca transgredir.
Sr. Presidente, não é uma poesia o que tenho trazido à Casa.
Os nobres Deputados acusaram o Governo por quê? Porque, seguindo
a pai ítica da inércia, nem ao menos expôs à Casa o seu juízo crítico a
respeito do trabalho do Instituto dos Advogados; os nobres Deputados
acharam que estava aqui simbolizada a política da inércia. Sr. Presi128

dente, os direitos da Minoria são em verdade muito nobres; e quando
ela deles usa devidamente se torna digna do respeito e consideração
pública; mas é preciso que a Minoria não mostre desejo de tudo censurar, de tudo combater, de tudo atrapalhar. Os nobres Deputados
querem ainda renovar na Casa o princípio, que eu qualificarei ominoso,
da confiança absoluta. Eu entendo que eles não vão bem, porque,
Sr. Presidente, a não ser isto, eu não vejo que os nobres Deputados
tenham aqui apresentado um fato que possa justificar a celeuma que
eles têm levantado.
O Sr. Fer~az - Um só, não; muitos.
O SR. NUNES MACHADO - Fatos que, na linguagem do nobre
Deputado pela Paraíba, não deviam ser trazidos à Casa, pois que o
Parlamento não deve se ocupar de pequenas questões.

Mas disse o nobre Deputado: "A Câmara não deve prestar apoio
ao Governo, porque o Governo não oferece meios para que a Maioria
realize o seu pensamento". Sr. Presidente, é, como disse, admirável esse interesse grego que os nobres Deputados tomam pelos interesses da
Maioria. É para mim espantoso ver a Minoria advogar, sustentar os interesses da Maioria. Senhores, de duas, uma: ou os princípios do Gabinete são justos, são convenientes, e é por isso que os nobres Deputados
clamam pela sua execução, e então os nobres Deputados não deviam
fazer a guerra que têm feito; antes, prestar seu apoio ao Governo; ou
então esses princípios não são bons, e os nobres Deputados traem a
sua missão quando reclamam e pedem execução desses princípios,
e em ambos os casos a Minoria denuncia o seu ódio às pessoas, a sua
sem-razão, porque os nobres Deputados, com esse seu zelo grego,
exigindo a execução dos princípios do Gabinete, não fazem mais do
que reconhecer uma verdade que, como diz o vulgo, nadá qual azeite
sobre a água.
Os nobres Deputados enxergam. que o Governo não tem apoio
sincero da Maioria, porque o Governo, tendo reabilitado o partido
vencido, este apenas lhe dá um apoio de gratidão. É outra contradição
dos nobres Deputados. Ao princípio, o Governo não merecia a confiança, porque se tinha lançado nos braços de homens que conspiraram
contra as prerrogativas da Coroa; agora são esses homens que se
lançaram nos braços do Governo,· a quem apóiam por gratidão. Não
entendo os nobres Deputados: no primeiro caso, o Governo é que
deve gratidão à Maioria, porque, na falta de apoio dos homens de
cujo seio saiu, achou apoio nos homens do partido vencido; agora,
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é a Maioria que deve gratidão ao Governo, porque o Governo tirou
a Maioria do estado excepcional em que os nobres Deputados puseram
seus membros.
O Sr. Ferraz - Maioria artificial.
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, eu não deveria
falar nisto, mas o nobre Deputado pela Bahia entendeu esta proposição
do nobre Ministro da Marinha, de modo que não posso deixar de
dizer alguma cousa a semelhante respeito. Senhores, eu estou pelo
princípio que mais de uma vez tenho emitido na Casa. Há fatos, Sr.
Presidente, cuja imoralidade, cujo escândalo é tão extraordinário
que, ainda que eles firam meus olhos, eu me recuso a acreditar, atribuindo, antes po'r amor da moralidade pública e da decência, que
o vício vem de meus olhos, da fraqueza de meus sentidos, porque,
Senhores, não é possível acreditar que houvesse um Ministro tão
imoral que procurasse, assim de propósito, insultar, injuriar e caluniar
uma Maioria que, tão desinteressada, tão patrioticamente o tem
apoiado:
O Sr. França Leite - Deve retirar a palavra imoral.
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, eu não posso
enxergar nas palavras do nobre Ministro da Marinha a intenção que
lhes dão os nobres Deputados; não posso acreditar que o nobre Ministro, que tem recebido da Câmara o apoio mais franco e leal, o apoio
mais desinteressado (apoiados), quisesse, assim, gratuitamente, caluniar
a Maioria, pois para tanto fora preciso ser imoral, já que a calúnia
é uma imoralidade; portanto, recuso-me a acreditar que tais fossem
as vistas e o propósito do nobre Ministro.
Muito menos aceito a versão que deu o nobre Deputado pela
Bahia, dizendo que as palavras do nobre Ministro eram alusivas aos
12 Deputados de Pernambuco, não somente porque esses 12 Deputados
não formam a Maioria da Casa (apoiados), como porque nós não
podíamos esperar uma agressão tão gratuita; e se alguém a fizesse,
cada um de nós tinha força bastante para a repelir. (Apoiados.)
(O Sr. Ferraz dá um aparte que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO - Eu suponho que o nobre Deputado
é hoje responsável pela opinião de seus companheiros, sobretudo
do Sr. Gonçalves Martins, de quem se tornou solidário e procurador.
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Eu, portanto, não aceito a versão dos nobres Deputados; contento-me
e recebo as explicações que foram dadas pelo nobre Ministro da Guerra.
Também é acusado o Governo de reator; note V. Exa. a célebre
contradição da Oposição: política de inércia com política de reação;
política de inércia, Governo inepto, que não realiza seus pensamentos,
que não faz nada; Governo reator, isto é, Governo que obra muito,
que não deixa nada parar, que tira tudo do seu lugar, que perturba
tudo, que muda a ordem ordinária das cousas. Se isto não é deficiência
de dados para acusar, é vontade de ostentar talento na tribuna.
O Sr. Ferraz -

Agora é que fala assim, depois da demissão

de Thomaz Xavier.

O SR. NUNES MACHADO - O nobre Deputado tem facilidade
em supor em seus adversários sentimentos muito pequenos; eu me
reservo para responder a esse aparte do nobre Deputado na ocasião
em que tratar dos negócios da minha Província; agora vou tratar da
reação. Eu não sou reator, não gosto de reação, e foi esta uma das
fortes razões por que me desavim com os homens do partido contrário,
desde o momento em que mostraram suas tendências para as perseguições. Se eu resisti a esses homens, porque eles procuraram perpetuar
em minha Província o império da prepotência e da violência, como
poderia apoiar um Governo reator?

Mas, Senhores, é preciso não confundir as cousas; uma cousa é
reação, uma cousa é perseguir um inimigo, tirar-lhe até o ar, tirar-lhe
a vida e outra cousa é ter cautela, cuidado em não cair nas mãos
desse inimigo, e procurar desarmá-lo, inutilizá-lo, e tirar-lhe os meios
todos de fazer mal. Eu não quero reação, mas também não quero
inépcia, não quero descuido.
Senhores, o País oficial é uma cadeia, cujos elos se engradam
e se fortificam mutuamente para auxiliar a ação do Governo no fim
de obter a felicidade pública. Por conseqüência, já se vê que é indispensável que os executores das ordens do Governo estejam mais ou
menos encarnados na opinião do .Governo; sigam os seus princípios,
porque, do contrário, o Governo seria iludido em suas vistas. Como
resultado, dependendo da fidelidade da execução, ele seria embaraçado
e não conseguiria jamais o seu fim.
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Todavia, Sr. Presidente, entre 0s lugares públicos há uns de que
a boa execução dos princípios e sistema do Governo depende mais
essencialmente: todos os empregos, como disse, devem ter mais ou
menos as cores do Governo; mas há entre esses empregos públicos,
que absolutamente devem ter as cores do Governo, que são como
os pés e as mãos do Governo, seus andadores, aqueles que recebem
os segredos da política do Governo, e de cuja fidelidade na execução
depende a realidade dos pensamentos do mesn:io Governo, bem como
os de política, os de comando de forças, os de presidências, etc., os
que devem estar encarnados, identificados com o Governo. Eu não
quero que o Governo tire o pão a um empregado, sobretudo se ele
é honrado, somente porque pensa diferente em política. Mas que o
Governo conserve em lugares de polícia, em comandos de forças,
em presidências, inimigos declarados seus, a quem tem de confiar
seus pensamentos, seus planos de administração, seria isso, senão
uma verdadeira traição, inépcia inqualificável. A nobre Oposição
poderia censurar o Governo pelo demasiado cavalheirismo com que
se tem portado com aqueles que não lhe reconhecem essa generosidade,
e é a minha Província, Sr. Presidente, que tem permanecido em
um estado excepcional, em um estado sui generis, fora da lei comum,
que nunca muda de posição, seja qual for a alteração da política,
sejam quais forem as opiniões que dominem.

O Sr. Vilella Tavares - Apoiadíssimo.

O SR. NUNES MACHADO - Políticas bem diferentes, entre
as quais existe uma linha divisória imensa e mui visível, pai íticas que
trazem sempre mudanças de casos e de sistema nas outras Províncias;
na de Pernambuco, não tem influência alguma, ela fica em um estado
e.stacionário, como está agora, pela generosidade imprudente do
Governo. É na Província de Pernambuco que os nobres Deputados
devem ir tomar lições de prudência, de moderação, de resignação e
paciência; é com os pernambucanos que devem aprender a resignar-se
com sua sorte; essa Província que parece estar condenada a sofrer
o domínio exclusivo de quem julga ter recebido em testamento
o direito de governá-la. Senhores, não há um só ponto de contato
entre a pai ítica passada e a atual, pois nada obstante, todas as posições
oficiais ainda são ali ocupadas por inimigos rancorosos do Gabinete;
e note-se que não são empregados que fossem nomeados pelas suas
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qualidades, moralidade e aptidão para os empregos; não, são indivíduos
procurados a dedo para servirem de instrumento na execução do-plano
ominoso de perseguição e extermínio; e chega o escândalo a ponto,
que esses empregados fazem garbo de guerrearem o Governo; oficiais
da Secretaria da Presidência redigem periódicos nos quais se ataca
o Governo de uma maneira insólita, nunca vista; quanto apodo, quanta
infâmia têm os ribeiros, nomes os mais insultantes e injuriosos, lançam
contra a administração: Governo infame, tirânico, opressor, imoral,
corrupto; tudo se escreve e se diz, indo o arrojo até às ameaças; não
se contentam com uma oposição regular, com censuras comedidas,
nada; eles querem derribar o Governo. E pode, Senhores, alguém
justificar conservação de tais, em lugares de mera confiança, e acusar
de reator o Governo que os demitir?

Inimigos declarados ainda se conservam em suas pos1çoes,
guerreando o Governo com os meios do Governo, Senhores, e é a
semelhante Governo que acusais de reator? Sr. Presidente, as folhas
públicas correm por toda parte. Lê-as a Câmara, lê-as o Governo,
e veja a que ponto chega o espírito de oposição em minha Província:
não é qualquer oposição, não é discutir os princípios do Governo,
mas é insultar o Governo. Em toda parte, na Assembléia Provincial
mesmo, procuram desmoralizar o Governo, insultá-lo, tirar-lhe a força
moral; a guerra é guerra de extermínio contra o Governo; pretendem
apelar para a execução de um pensamento ..

O Sr. Uchoa - Não apoiado.

O SR. NUNES MACHADO - Para um pensamento ... um pensamento horroroso ... o que eu porém afirmo é que eles jamais poderão
fazê-lo, porque ali estão ainda esses mesmos homens que, apesar de
serem postos fora da lei, apesar de serem conservados em uma posição
excepcional, têm sempre sustentado a ordem e a Monarquia contra
as pretensões de quem querià conservar a Província em um estado
de independência, pelo menos de quatro anos, até acabar-se a regência
desse padre republicano. Ali está esse partido que soube resistir a
essas célebres tentativas de januarismo, esses homens a quem nunca
faltou resignação e paciência, por maiores padecimentos que fossem.
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confiando nas instituições do País, e esperando poder, pelos recursos
constitucionais, tomar a posição que pertence a quem tem maioria,
como acaba de suceder.
Eu vou retificar um fato apresentado pelo nobre Deputado por
Pernambuco, e que um outro nobre Deputado procurou desmerecer
em um aparte. É tal o arrojo desses homens do punhal e do bacamarte,
é tal o hábito em que eles estão de se verem sempre tolerar pelo Governo, que eles não costumam obrar às escondidas, mas com toda avidez
de descaramento. Uma autoridade de polícia, por motivos eleitorais,
estava em luta aberta com o juiz municipal de um termo e, depois
de várias tentativas contra a segurança individual desse juiz, essa
autoridade de polícia reuniu os mais afamados facinorosos, já condenados à morte, mas tirados da cadeia não sei por influência de quem,
e os apresenta na vila a pretexto de fazer uma ronda. Diversos cidadãos,
sabendo disto, e temendo pela sorte do juiz municipal, atentas as
antecedências, correm em procura da casa desse juiz, mas,infelizmente,
encontrando-se com semelhantes facínoras, têm com eles um choque,
e depois refugiam-se dentro da casa do juiz municipal, e então essa
autoridade policial, faltando o respeito a seu superior, manda-lhe
cercar a casa e fazer fogo, de que resultaram algumas mortes e ferimentos nos sitiados, podendo o juiz municipal escapar milagrosamente
para a capital da Província e pedir providências ao Presidente. Mas
o que se pensa que fez esse Presidente? Conserva o criminoso no
emprego de polícia, de cujo meio se prevalecia para tentar contra a
existência de cidadãos pacmcos, de autoridades que lhe são superiores,
contentando-se em mandar buscar os feridos para os curar. O juiz
municipal está foragido na Capital, e essa autoridade ainda hoje se
acha exercendo o seu lugar.

Os nobres Deputados censuraram o emprego que a Comissão
fez da expressão "ordem pública restabelecida", porque entendem
que a ordem pública não está restabelecida, uma vez que não aparecem
nas províncias esses atos individuais. Os nobres Deputados saltaram
de contentes quando o meu nobre amigo, Deputado por Pernambuco,
tratando de expor o estado em que se acha reduzida a minha Província,
afirmou que, não obstante esses fatos, a ordem pública estava restabelecida. Se os nobres Deputados entendem por ordem pública esse
mundo de Platão povoado por anjos, então, certamente, a ordem
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pública não está restabelecida; mas se os nobres Deputados querem
dar às expressões da Comissão o seu verdadeiro sentido, eles acharão
que ela se exprimiu. com exatidão. Senhores, a Comissão não poderia
falar senão nos fatos extraordinários que têm relação com a estabilidade
da sociedade, com a forma do Governo; esses fatos para cuja repressão
são precisas medidas extraordinárias. O estado da. minha Província
não prova que a ordem não está restabelecida, porqµe para reprimir
tais excessos basta a ação mais ordinária do Governo (apoiados), basta
a fiel- execução das leis que temos; assim o Governo queira, assim
as autoridades queiram cumprir com o seu dever; 'e eu creio que o
Governo se tem compenetrado dessa necessidade e, depois de meditar
maduramente nos negócios de Pernambuco, tem dado para ela aquelas
medidas que em sua sabedoria julgou convenientes. A ser verdade
o que se diz, não posso deixar de render ao Governo, em nome da
minha Província, os devidos agradecimentos, pela realização em minha
Província da política de inércia, no sentido em que o·Governo a toma,
e a vai praticando.

Os nobres Deputados perguntarão qual é a causa do estado
calamitoso que apresenta a Província de Pernambuco. A causa é,
Senhores, o proc8dimento havido sempre para com Pernambuco
durante todas as administrações. É tal a especialidade da política
para ali, tão inqualificavelmente duradoura tem sido a conservação
de certa gente nas influências do Poder, que se tem quase estabelecido
a crença de que certos entes receberam do céu o poder de governar
a minha Província, e seus sectários entendem que com a proteção
desses entes podem tudo fazer, e tudo fazem.

O Sr. Vilella Tavares - São entes bem-aventurados.

O SR. NUNES MACHADO - Esse estado calamitoso, essa
aparência de canibalismo que apresenta data do tempo e~. que_ houve
um Presidente tão fraco, que consentia que uma folha of1c1al dissesse:
"Ofensas havia que não se podiam pagar senão ~elo punhal ~ pelo
bacamarte". Desde que houve tal Presidente, que de1xa~a as aut~nda~des
servirem-se dos meios de polícia para tentar contra a vida dos c1?~daos,
um Presidente tão fraco que, recebendo uma carta de uma v1t1ma 135

que se achava cercada pelas forças da polícia, que pretendia assassinála -, em que lhe pedia socorro e providências, respondeu: "Vejo o
vosso estado, condôo-me dele, mas Deus vos queira dar remédio".
Desde essa miserável administração é que principaram a aparecer
essas cenas de sangue e horror, devidas unicamente à relaxação das
autoridades; mas espero da justiça da Câmara, e daqueles que ainda
não viajaram na minha Província, que não nos farão a injustiça de
acreditar que tais anomalias formam a índole dos habitantes da minha
Província, pois que esses fatos são uma exceção; desaparecerão logo
que a ação da autoridade se empregue regularmente.
Agora, vou tocar em uma insinuação que lançou na Casa um
nobre Deputado pela Província da Bahia. O nobre Deputado, falando
de Vicente de Paula, em resposta ao discurso do meu nobre amigo,
em que dizia que ele estava em Pernambuco, protegido por certas
influências que fazem oposição ao Governo, umas das quais o havia
visitado nas Alagoas, disse que, se ele quisesse, poderia referir que
uma personagem há pouco chegada da minha Província declarara
que a fuga de Vicente de Paula tinha sido protegida pelo partido a
que pertenço, e logo um Sr. Deputado pelo Piauí disse-me que essa
personagem era o Sr. Lopes Gama. Sr. Presidente, eu não precisava
de documentos para repelir a insinuação do nobre Deputado; fora-me
bastante trazer à Câmara a história da guerra dos cabanas na minha
Província; e lembrar qual foi o partido que, vencendo dificuldades
imensas, e imensos sacrifícios, foi bater os cabanas em seus esconderijos; esse partido que até foi acusado de excessivo nos meios de
perseguir aqueles bandoleiros; bastava isto para provar ao nobre Deputado que o nosso Partido, o Partido Liberal de Pernambuco, nunca em
nenhuma conjuntura poderia conviver com Vicente de Paula. Seja qual
for a nossa posição, seja qual for a perseguição que se nos promova, nós
temos bastante sangue frio, bastante resignação para esperar dos meios
legítimos que se nos faça justiça.
Sr. Presidente, eu escrevi ao Sr. Conselheiro Lopes Gama,
pedindo que por amor da verdade dissesse se é exato o que afirmou
o Sr. Gonçalves Martins.

. ([! Sr. Souza Ramos pede e obtém licença para explicar o que
disse. Diz algumas palavras que não ouvimos.)
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O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, quis-se inculcar,
e com o veneno do mistério, que corria o boato de que o Sr. Lopes
Gama dizia terem os praieiros protegido a fuga de Vicente de Paula;
eu escrevi ao Sr. Conselheiro Lopes Gama, na conformidade do que
disse o nobre Deputado. (Lê:)
"llmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Caetano Maria Lopes
Gama. Tendo o Deputado Gonçalves Martins afirmado hoje
na Câmara que uma pessoa que chegara de Pernambuco com
caráter oficial afirmava que o Partido, que em nossa Província
se denomina Praieiro, auxiliara e protegera a fuga do cabano
Vicente de Paula, e com ele está de conivência; e declarando-se
na mesma Câmara que é V. Exa. essa pessoa, eu, que, certo
de sua probidade, repeli imediatamente um tão grosseiro aleive,
preciso, para o desmentir formalmente, uma declaração mais
positiva. Por isso vou rogar a V. Exa. que, por amor à verdade,
se sirva declarar-me ao pé desta se é verdade ter V. Exa. alguns
dados, razões e documentos para supor que, com efeito, o
Partido Praieiro está envolvido na fuga de Vicente de Paula
e sua proteção. Por este favor muito obrigado será a V. Exa.
seu patrício, amigo e venerador. Joaquim Nunes Machado".

"Sua Casa, 20 de maio de 1845.
limo. Sr. Joaquim Nunes Machado. Não sou eu, por
certo, a pessoa a quem se referiu o Sr. Gonçalves Martins, porque
nem a ele nem a outrem jamais disse o que V. Sa. me conta
na sua carta. Seu, de V. Sa. patrício, venerador e amigo obrigado.
Caetano Maria Lopes Gama."

Eu fui mais adiante, Sr. Presidente, querendo desfazer as cavilações de meus adversários; perguntei ao Sr. Conselheiro Lopes Gama,
não somente se ele é que tinha espalhado tal boato, mas também
pedi que S. Exa. se servisse dizer se tinha dado razões para isto, e o
Sr. Conselheiro respondeu-me o que se vê de sua resposta.
Portanto, já vê a Câmara que o Partido Praieiro, o Partido Liberal
da minha Província não simpatiza, nem pode simpatizar com o cabano
Vicente de Paula, a quem já por uma vez combateu. O nobre Deputado,
o Sr. Gonçalves Martins, fez pois uma injúria a esse Partido, quando
ele bem sabia que outra gente é que procurou Vicente de Paula.

(Há um aparte que não ouvimos.)
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Nós não dizemos que o Sr. Sebastião do Rego promoveu a fuga
de Vicente de Paula, mas, sim, que esse Sr. Sebastião do Rego o visitou
nas Alagoas, convidando a outros indivíduos que tiveram a discrição
de não querer acompanhar S. Sa. em sua. curiosidade. Aqui está o
nobre Deputado pelo Maranhão, que foi convidado, mas não o quis
acompanhar nessa curiosidade.
O Sr. Moura Magalhães - Foi uma visita inocente, e mais nada.

O SR. NUNES MACHADO - Não digo o contrário disso, digo
somente que foi curiosidade. Eu não sei quem fez hoje uma publicação
que veio no Jornal do Commercio; mas há coincidências que parecem
determinadas pela Providência ou pela justiça da causa. Hoje, vem
uma publicação que mostra quem é que cooperou para a fuga de
Vicente de Paula; é um Sr. Mendonça.
(Há varias apartes que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO - Se os nobres Deputados não
fossem tão fáceis em aproveitar insinuações para as quais não têm
a menor razão, não nos autorizariam a apresentar estes fatos, dos
quais alguém pode, com razão, tirar alguma ilação desfavorável. Eu
lembro um fato à Câmara. Depois de acabada a guerra de Panelas,
ficou uma força estaçionada no lugar denominado Água Preta; passado
muito tempo, começ_ou a correr o boato de que os cabanos reapareciam; o boato foi confirmado pelo Santiago, pai, o qual, vindo à
Capital, declarou pela imprensa, em uma correspondência por ele
assinada, que, com efeito, os cabanas estavam fazendo excursões,
e que eram necessárias providências do Governo. No outro dia apareceu
um desmentido oficial no jornal, dizendo que a carta do Sr. Santiago
era filha da visão; que não havia razão alguma para se suspeitar que
os cabanos faziam excursões, porquanto todas as comunicações oficiais
do comandante da força ali estacionada confirmavam a não aparição
dos cabanas; entrentanto, Senhores, todas as participações oficiais
confirmavam que os cabanas tinham aparecido. Eu tenho essas comunicações. Combinem-se todos estes fatos, e cada um forme o juízo
que achar justo.

A nobre oposição, quando devia tudo sacrificar ao regozijo,
às vantagens incalculáveis do fato da pacificação do Rio Grande do
Sul, procura, não sei por que, bulir, remexer nesse negócio, que acho
delicado; eu não suponho que os nobres Deputados sejam levados
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a isso por uma inveja, por ciúme de terem os seus adversários colhido
esse padrão de glória. Fizeram-se, Sr. Presidente, nesta Casa, mais
de uma vez, várias interpelações sobre convenções ou não convenções,
que precederam a pacificação do Rio Grande do Sul. Eu perguntarei
aos nobres Deputados: tendes documentos que provem que estas
convenções se deram? Não tendes. E como vindes soltar na Casa
vozes que podem comprometer a sorte de uma Província que já tanto
sofreu da guerra civil e, só agora, começa a gozar dos frutos da paz?
É esta uma questão que a nobre Oposição pode trazer à Casa
para mero luxo de argumentação? Senhores, para mim o que me
cumpre saber, o que aceito, é a paz, é a pacificação do Rio Grande
do Sul, o acabamento do flagelo da guerra civil. Eu poderia provar
~o nobre Deputado com documentos oficiais qual foi a missão, qual
foi o fim a "que veio a esta Corte esse ex-rebelde, mas me contentarei
em pedir ao nobre Deputado que leia o Decreto de Anistia, porque
na sua redação estão concebidas as condições que precederam a paz
no Rio Grande; achará que a anistia foi dada porque os rebeldes a
vieram pedir, mandando, como não podia deixar de ser, pôr termo
a todos os processos e a todas as perseguições judiciárias, etc. Ainda
censurou a nobre Oposição ao Governo por ter compreendido na anistia os sol_clados que desertaram das fileiras legais para as rebeldes.
Eu não, sei quem os nobres Deputados queriam que fosse anistiado.
Pois, Senhefres, os deveres de fidelidade dos soldados se tornaram
mais fortés,:maiores, depois da rebelião do que antes dela? Os deveres
que antes da rebelião tinham os soldados de ser fiéis ao Governo,
não são os mesmos que subsistiram depois da rebelião? Certamente;
mas se ,o nobre Deputado entende que, sem detrimento para a disciplina, podia ser anistiado um soldado que tomava parte no movimento,
por que não pode pensar o mesmo daqueles que faltaram à obediência
e fidelidade depois da revolução? O caso é o mesmo. Os soldados
que tomaram parte na revolução, logo no princípio, faltaram ao seu
juramento como faltaram os outros que desertaram, depois de aparecida a rebelião.

(O Sr. Ferraz dá um aparte que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO - Isto são detalhes que o Governo
não podia ter em consideração quando concedeu a anistia.
(Há outro aparte que não ouvimos.)
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O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, insiste o nobre
Deputado na demissão do Sr. Thomaz Xavier, como querendo fazer
persuadir que é por isso que estou defendendo o Governo. Senhores,
a demissão de um Presidente será uma questão pessoal minha ou de
meus companheiros de Pernambuco? O nobre Deputado, mesmo no
seu desejo de acusar, não mo dirá. A demissão de um Presidente não
é uma questão indiferente e individual; é uma questão de política,
cuja resolução complica com a sorte do Governo e execução do seu
pensamento. Por conseguinte, é negócio de interesse público, e promovê-lo, quando assim o tivesse feito, nada tem de odioso ao Deputado.
O Sr. Thomaz Xavier, traindo sem dúvida a confiança do Governo,
estava, por despeito, seguindo a esteira de seus antecessores, isto é,
daqueles que tinham sido escolhidos para sustentar em minha Província
essa política de extermínio. Ora, se o Governo podia realizar em
Pernambuco os seus pensamentos com esse Presidente, isto é negócio
que corre por sua conta, não é negócio nosso, que, como Deputados,
temos obrigação de expor ao Governo o estado da nossa Província,
e reclamar medidas prontas e próprias; o Governo que resolva como
entender. Porventura houve da nossa parte algum procedimento pelo
qual se pudesse entender que o Governo não obrou livremente? Certamente, não. O Governo resolveu uma questão de política, a ser verdade
o que se diz. Mas, Senhores, não seria motivo bastantemente forte
para um Deputado prestar o seu apoio ao Governo, vendo que ele
executa em sua Província a política que entende ser conveniente
seguir? Então qual é o objeto da missão do Deputado? Discutir somente
projetos de lei, que porventura se ofereçam, ou ter também em consideração o estado das Províncias e tratar de remediar suas necessidades,
ou seja por meio de atos legislativos, ou seja solicitando do Governo
medidas administrativas tendentes a esse fim? Como, pois, acha o
nobre Deputado ser isso um motivo menos honesto para me lançar
em rosto? Eu tenho estado constantemente ...
O Sr. França Leite - Constantemente com todos os Governos.
O SR. NUNES MACHADO - O que quer dizer o nobre Deputado com isto? Eu já disse na Casa qual foi o meu procedimento no
tempo de outras administrações; eu sou bastantemente franco, tenho
muita consciência de mim mesmo. Se o nobre Deputado me quis
supor o menor sentimento indigno, eu o repilo para o nobre Deputado.
(Apoiados.) Se o nobre Deputado entende que eu era capaz de estar
com um Governo qualquer, sem convicção, eu digo que o nobre

'140

Deputado é quem poderia melhor ocupar essa posição. Eu não estive
sempre com todos os Governos, não; é inexata a proposição do nobre
Deputado. Quando eu apareci pela primeira vez na cena política,
no Parlamento, dei o meu apoio ao Governo de 19 de Setembro,
e dei-o por uma razão muito nobre: os meus princípios foram sempre
sustentar a ordem e dar força ao Governo. Quando eu vim para a
Câmara, esse Ministério, que, aliás, se compunha de indivíduos que
eram meus desafetos pai íticos, se apresentou no Parlamento com
um documento muito valioso - e foi a pacificação da Bahia - e dizia:
"Eu quero meios para acabar com a Revolução do Sul". Eu entendi
que não tinha razões para supor que ele não o executaria, para negar-lhe
os meios, quando ele acabava de pacificar a Bahia.
Prestei-lhe pois o meu apoio nesta consideração. Mas, Sr. Presidente (e pode-se consultar os arquivos da Casa, e apelo para os Srs.
Deputados meus companheiros desse tempo), a minha coadjuvação
a esse Ministério não foi, como talvez a daria o nobre Deputado, cega
e servil; não, Sr. Presidente, neguei-lhe o meu voto em muitas leis
e medidas de confiança; discuti nesta Casa os meios de que essa gente
se tinha servido para subir ao Poder; disse-lhe que esses meios tinham
sido anárquicos; que a política da confiança, e do pão e água, era
pai ítica de anarquia, pois que um Deputado tinha deveres de que
não podia prescindir. Eu mais de uma vez combati as opiniões desses
Ministros, quando julgava que não estavam de acordo com o meu
modo de pensar, e por isso mereci ser qualificado de amigo perigoso,
isto é, de amigo que não dá o seu assenso a tudo. No ano seguinte,
Sr. Pres'idente, eu neguei inteiramente o meu apoio a esse Governo.
Depois, quando essa mesma gente era o terror do País, quando eu,
Sr. Presidente, nem tinha o caráter e a força de um verdadeiro representante, porque era simples Suplente, eu fiz a esses únicos proscritores ...
Alguns Senhores - Oh!

O SR. NUNES MACHADO - ... violenta oposição, já na Casa,
já pela imprensa; oposição por todos os modos e meios constitucionais
que estavam ao meu alcance. Portanto, eu não esperava da lealdade
do nobre Deputado um tal juízo. Cada um, entretanto, dá o que tem.
O Sr. Ferraz - Apoiado. Isto é verdade!
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O SR. NUNES MACHADO - Cada um dá o que tem, Sr. Presidente, e meu julgamento não estará à disposição nunca do 1u1zo
despeitoso de um indivíduo qualquer. Eu me resigno e me entrego
somente ao juízo imparcial do País, certo de que, seja qual for a sua
decisão, eu acharei recursos bastantes na tranqüilidade de minha
consciência.

O Sr. França Leite - Sr. Presidente, tendo pedido a palavra
contra o Voto de Graças, que está em discussão, tenho manifestado
à Casa que pretendo votar contra ele; mas, antes de entrar no exame
do projeto, antes de mostrar à Câmara que ele não deve passar, por
isso mesmo que não é, nem pode ser a expressão da Maioria, eu procurarei responder aos nobres Deputados sobre algumas proposições,
que eu julgo deverem ter esclarecimento. Em meu discurso, parece-me
que deveria seguir a ordem cronológica; deveria responder primeiro
ao meu nobre amigo Deputado por Minas, membro da Comissão; em
segundo lugar, a outro meu nobre amigo, Deputado por Pernambuco,
Relator da nobre Comissão; e, em terceiro lugar, a outro meu nobre
colega, Deputado pelo Piauí, que falou antes de ontem; e ao nobre
Ministro da Guerra, que falou também no mesmo dia; e, finalmente,
ao nobre Deputado por Pernambuco, que acaba de sentar-se. Mas,
Sr. Presidente, na discussão, devendo sempre ocupar um proeminente
lugar os membros do Gabinete, parece-me que devo alterar esta ordem
cronológica, e principiar pelo discurso do nobre Ministro da Guerra ...
O Sr. Ministro da Guerra - Eu dispensava a fineza.
O Sr. França Leite - ... porque, não só pelos meus princípios,
os Ministros devem ter preferência, quando se trata dos negócios
públicos, mesmo nesta Casa, como mesmo porque o nobre Ministro
da Guerra avançou proposições que qualificam a sua pai ítica, avançou
proposições que devem decidir o voto da Maioria, e, por isso, eu penso
dever ocupar-me primeiro com S. Exa.
Senhores, a Câmara ouviu o nobre Ministro da Guerra, quando
principiou o seu discurso, dizer que a Fala do Trono era sempre uma
consulta que a Coroa fazia à representação nacional, para poder avaliar
a conduta do seu Governo.
O Sr. Ministro da Guerra - Apoiado.
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O Sr. França Leite - Aceito em toda a sua plenitude esta proposição, mas eu chamo a atenção da Câmara para que ela considere
bem, que deve falar à Coroa com toda a franqueza, deve levar aos
pés do Trono a expressão fiel dos seus sentimentos, deve avaliar a
pai ítica da administração, seus atos passados, suas vistas futuras; deve
fazer um ju(zo reto e exato para não conduzir a Coroa a enganar-se
em preju(zo do País. É necessário, pois, que a Câmara se convença,
se compenetre da sua missão nesta ocasião. É o nobre Ministro da
Coroa quem exige essa expressão fiel para com a Coroa em uma ocasião
em que, segundo a declaração do nobre Ministro, a Coroa quer saber
o juízo, a vontade do País. O nobre Ministro, coerente com isto, quer
e exige os sentimentos da Câmara para instruir a Coroa. Portanto,
Senhores, devemos examinar primeiro a política do Gabinete, examinar,
como já disse, seus atos passados, examinar suas vistas futuras, para
podermos apresentar à Coroa a verdade, tal qual ela d~seja que lhe
seja apresentada. Note a Câmara que, se por qualquer motivo de
contemplação ou condescendência a Câmara não manifestar à Coroa,
exatamente, a verdade, o País sofre, e a responsabilidade dos seus
sofrimentos recairá unicamente sobre a Câmara. Eu espero, pois,
que a Câmara não faltará a esta condição.
A pai ítica do Gabinete, segundo a expressão do Sr. Ministro
da Guerra, se baseia na inércia! É o nobre Ministro da Guerra que
aqui avançou esta proposição! Baseia-se na inércia, disse ele, porque
a inercia também, às vezes, sustenta o movimento. Mas, Senhores,
tomando a proposição na significação que o nobre Deputado lhe
deu, nós devemos dizer que a inércia que sustenta o movimento é
sempre uma inércia estacionária, é uma inércia que se conserva no
mesmo estado; para que possa ela sustentar o movimento, é necessário
que o movimento seja sempre o mesmo; mas será isto o que necessita
o País? O Pa(s está na necessidade única de ter essa conservação que
disse o Sr. Ministro, esse movimento estacionário, esse movimento
uniforme, sempre o mesmo?
O Sr. Ministro dos Estrangeiros - A inércia tem salvado muitas

vezes o Brasil.
O Sr. França Leite - O nobre Ministro diz que a inércia tem
salvado muitas vezes o Brasil, e eu digo que a inércia é que tem levado
o Brasil a essa posição, a essas crises difíceis pelas quais ele t~m passado,
e no futuro ainda tem de passar.
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Senhores, nos Estados pequenos da Alemanha ou da Itália,
a inércia pode ser um bom meio de Governo, mas, em Estados novos
e grandiosos como o Brasil, a inércia é um atentado cometido contra
o País.
Um Sr. Deputado - É conservadora.
O Sr. França Leite - Dizei-me o que tem o País para ser conservado; dizei-me onde existe um princípio puro, um princípio de
desenvolvimento que possa levar a Nação a esse estado de sentar-se
no majestoso Congresso das outras Nações.

(O Sr. Junqueira dá vários apartes que não ouvimos.)
O Sr. França Leite - Não me demorarei por ora a responder a
esses apartes de categoria muito inferior; em outra ocasião poderei
ocupar-me deles. Senhores, a sociedade vive e se mantém do movimento, é por ele que ela prospera e se civiliza, porque sem movimento o
homem não pensa, e sem ação não é senão um autômato sem vontade
e até sem esperanças; mas movimento que sustenta e prospera a sociedade humana não é nem deve ser sempre o mesmo; porque é da variedade
desse movimento e do encontro que muitas vezes acontece, que resulta
o grandioso efeito da civilização e prosperidade nacional. Se, pois,
isto é assim, se negais a necessidade deste movimento, se vos opondes
a ele, quereis embrutecer a sociedade. É verdade que só por meio
desse embrutecimento poderá o Gabinete governar o País pelo seu
sistema da inércia, porque tem o terrível efeito de tornar os homens
indiferentes, indiferentes a tudo aquilo mesmo que pode fazer a sua
felicidade, a tudo aquilo mesmo que lhes pode dar g_lória no presente
e imortalidade no futuro. Um Gabinete que proclama a inércia como
princípio de Governo, é um Gabinete inábil, imbecil, incapaz de
governar uma Nação ilustrada, uma Nação livre.
O Sr. Ministro da Guerra - Não há de ser tanto assim.
Outro Sr. Deputado - É bom tomar tabaco.

O Sr. França Leite - Eu penso que não é possi'vel que a Câmara
atual, que a Câmara de 1845, que está inteiramente compenetrada
das necessidades do País, queira apoiar um Gabinete que diz à face
dela, à face do mundo, como por escárnio: "A nossa política é a da
inércia, a nossa política é a política da incapacidade!" Se a Câmara,
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apesar de uma semelhante declaração, declaração que eu digo mesmo
que foi uma afronta à Maioria; se, apesar disto, a Câmara desse o
seu apoio a um tal Gabinete, a Câmara se desacreditaria perante o
País, porque ela mostraria ao País que as suas necessidades, suas
necessidades maiores e mais consideráveis, o seu presente, o seu futuro
eram niilidades de que não se ocupava. Por esta razão, Sr. Presidente,
estou convencido de que só este motivo seria bastante para que a
Câmara atual negasse o seu apoio ao Ministério; que só este motivo
seria bastante para que o Voto de Graças, em discussão, não pudesse
passar, porque ele não pode, de maneira alguma, significar à Coroa
os sentimentos da Câmara, o juízo que ela faz do Gabinete.
Mas tenho ainda outras cousas de que me ocupar; falarei sobre
os negócios do Rio Grande; mostrarei aqui que o Ministério confessou
na Câmara a sua inabilidade, e que a glória, que ele parecia ter adquirido, com desarmar a guerra civil nessa Província, é uma glória vã,
teve apenas armistício por algum tempo, ou anarquia.
O Sr. Ministro da Guerra - Vamos à demonstração.
O Sr. França Leite - Sr. Presidente, aqueles que estão encarregados dos negócios públicos, aqueles que estão à frente de qualquer
povo, aqueles que dirigem os seus negócios devem ter muito cuidado
em avaliar bem a posição desses negócios, devem ter muita habilidade
para saber avaliar as cousas, os homens e as circunstâncias; mas o
Ministério mostou aqui que ele não compreendeu o Estado do Rio
Grande, e que o Gabinete, não compreendendo o Estado do Rio
Grande, se satisfez com uma vitória efêmera, uma vitória que não
pode trazer senão prejuízos terríveis.

Senhores, a Câmara, a Assembléia Geral já reconheceu, e o
Governo não poderá negar que existia no Rio Grande a guerra civil
que durou por quase 10 anos. Quando em um país a guerra civil se
levanta, quando ela dura por tanto tempo, tem criado interesses a
que o homem de estado não pode prescindir de atender. Mas o que diz
o Gabinete? Diz: "Nós desarmamos a guerra civil, eles se submeteram,
nós não lhes demos nada, nós não prometemos nada". E como pensa
o Ministério fazer calar esses interesses adquiridos em longo tempo,
esses, que foram vítimas dessa guerra civil, esses ódios, essas animosidades, esses mesmos interesses que obrigam o homem a não sofrer,
ser vítima continuamente? Desconhecer isto é mostrar inteira inabilidade. No Decreto de Anistia o Governo não fala que há de atender
a esses interesses; não, nem uma proclamação ao menos que tranqüilize
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os espíritos com a esperança de que no futuro tais interesses serão
atendidos! Será isto, Sr. Presidente, de um Gabinete hábil? Será isto
de Ministros que governam o País?_ Abri todos os publicistas, e achareis
que em todos eles se condena esta política que acabais de declarar;
reconhecei que confessastes à face do Pafs vossa inabilidade para
governar.
O Sr. Ministro da Guerra - Paciência ...
O Sr. França Leite - Se, pois, os interesses criados pela guerra
civil não foram atendidos; se as vftimas, sacrificadas em seus direitos,
e em direitos muitas vezes de famflia, não têm uma esperança, não
receberam da Coroa um sinal de que algum dia seriam atendidos; se não
é possível que por meras contemplações se calem esses interesses que
gritam mais alto, como poderemos pensar que essa paz é duradoura?
O Sr. Ministro da Guerra - Está muito metaffsico; não entendo.
O Sr. França Leite - Pode não entender; não duvido que o
Sr. Ministro não entenda isto.
Pode, Senhores, haver esta paz, mas uma paz de momento, um
armistício; mas quando a força queira sopitar os gritos dos interesses
criados por um longo estado de cousas, a anarquia necessariam~nte
se levanta, as vinganças parti cu lares ficam armadas para decepar da
população muitos dos cidadãos úteis. Já uma vftima se proclama
desta glória do Ministério.
O Sr. Ministro da Guerra - O que se há de prometer para evitar

isto?
O Sr. França Leite - Atender a estes interesses.
O Sr. Vilella Tavares - Quais são eles?
O Sr. França Leite -

Se eu estivesse no Gabinete, eu diria o

que fazer.
Um Sr. Deputado - Diga.
O Sr. França Leite - Eu o direi, não se apresse.
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O Sr. Souza e Oliveira - Explique os interesses, diga de quem
são, se dos rebeldes ...
O Sr. França Leite - Não conheço rebeldes, só conheço interesses de uns e de outros. Há interesses que a guerra civil criou, e a
que, para a paz ser permanente, é necessário que o Poder atenda.
O Sr. Souza e Oliveira - São interesses materiais do País, são

pessoais, ou o que são?
O Sr. França Leite - Interesses materiais, morais e pessoais.
Falarei muito claro ao nobre Deputado. Quando os interesses criados
na guerra civil se não atendem, a anarquia aparece e acontecem as
vinganças particulares - não sei se neste momento que estou aqui
falando já têm aparecido muitas no Rio Grande do Sul.

Vê o nobre Ministro que eu me separo dos meus amigos da
Oposição; eles condenam o Governo por ter feito convenção, e eu
condeno o Governo por não a ter feito, por não ter tido a coragem
de a fazer e de apresentar-se perante a representação nacional, e dizer:
estes interesses são os que deviam ser atendidos.
O Sr. Álvares Machado - Preso por ter cão e preso por não ter.
O Sr. França Leite - Sr. Presidente, o nobre Ministro falou
aqui em assassinatos e exclamou com uma espécie de triunfo: "Eles
não foram em notabilidades políticas."
O Sr. Ministro da Guerra - Não me consta.
O Sr. França Leite - Eu tomei apontamentos; mas se o Sr.
Ministro o nega, não falarei nisso.
O Sr. Ministro da Guerra - Pode continuar.
O Sr. França Leite - Bem, esses assassinatos não foram cometidos em notabilidades políticas.
O Sr. Ministro da Guerra -

Não foram por motivos políticos.

O Sr. França Leite - Então, quem não for notabilidade política,
não deve ter na presença do Sr. Ministro a segurança de vida.
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O Sr. Vilella Tavares - Boa conseqüência!
O Sr. França Leite -

Pois, Sr. Presidente, isto não é exato?

Um Sr. Deputado - A conclusão é ilógica.
O Sr. França Leite - A conclusão é ilógica, dizem os nobres
Deputados! Eu disse que, pela linguagem do Sr. Ministro, aqueles
q·ue não eram notabilidades políticas, não tinham direito de vida.
É ilógica!!! Senhores, quando o Governo não se sensibiliza pelo sangue
do menor cidadão que correr pelo punhal do assassino, ninguém tem
direito à defesa dele. (Apoiados.)
O Sr. Ministro da Guerra - Estamos concordes.
O Sr. França Leite - A maioria da Nação é composta destes
cidadãos; se o Governo não se contrista à vista do relatório dos grandes
e horrorosos assassinatos que vemos diariamente na população; se
o Governo se mostra indiferente para com os homens que não são
notabilidades políticas, então que segurança dá aos cidadãos? Mas,
Sr. Presidente, eu digo mais à Câmara: que o Governo tem de alguma
maneira transigido com os criminosos.
O Sr. Ministro da Guerra - Vejamos isto.
O Sr. França Leite - Disse o Sr. Ministro que não haviam sido
crimes cometidos em notabilidades pol (ticas! Eu não irei procurar
agora o Marechal Bento Manoel; irei procurar o Senador José Bento,
assassinado depois da existência deste Ministério. O Ministério teve
a coragem (não sei se digo coragem ... não sei como qualificar isto!)
de dizer aos parentes desta vítima: ''Usai do vosso direito"!!! Isto
é horrível! O Governo, que está obrigado à manutenção da ordem
pública, da segurança dos cidadãos, dos direitos individuais, é o Governo que, depois de um assassinato horroroso de uma personagem de
tão alta categoria como este Senador, se põe fora, e diz: "Usai de
vossos direitos"! (Apoiados.)
O Sr. Getúlio -

Não é exato. Em que dia morreu o Senador?

O Sr. França Leite -

atual.
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O assassinato divulgou-se no Ministério

Um Sr. Deputado - O Senador morreu no dia 8 de fevereiro.
O Sr. França Leite - O Gabinete entrou no dia 2 de fevereiro.
O Sr. Getúlio - Em seis dias podia-se saber, lá, da entrada do
Gabinete?
O Sr. França Leite - Mas as providências eram do Gabinete. Se o
Juiz Municipal iludiu a pronúncia, não tinha porventura o Ministério
autoridade para remediar isto? Tinha! Abram o Código de Processo e
lá encontrarão que, se por uma inquirição se não descobre o criminoso,
se proceda a nova inquirição. E o que fez o Ministro da Justiça? Disse
aos parentes da vítima: "Usai dos vossos direitos"! Mas os parentes
da vítima, ameaçados de serem igualmente assassinados, eram aqueles
que, sem apoio do Governo e da Polícia, deviam afrontar unicamente
com o punhal e com o bacamarte? Quais as providências que deu?
Eu as vi em um requerimento da parte. Temos este crime impune,
e vêm-se-nos dizer depois deste atentado que estamos em segurança,
quando um assassino nos pode privar da existência, nos pode arrancar
às nossas famílias, e o Governo diz: "Use dos seus meios"!!! Isto
é belo! Esta é a política da inércia, a inércia que salvou os assassinos
do Senador José Bento. Vê o nobre Deputado? Senhores, a Câmara
presenciou que por ocasião das eleições do Ceará, eu disse à Casa
que eu temia se entregasse aquela Província a uma conflagração; eu
exigi do Governo que esclarecesse à Casa sobre os meios para manter a
ordem pública na Província, para desarmar as facções e vinganças
particulares; mas a Câmara viu que dois Ministros, estando na Casa,
nessa ocasião, fugiram para não votar, deixando a responsabilidade
à Câmara, e o Ceará, hoje, está entregue ao punhal do assassino; por
todo ele se cometem assassinatos, e assassinatos horrorosos; e o Governo se contenta em dizer: "Não são notabilidades pai íticas; usem dos
seus direitos"!
O Sr. Coelho Bastos Alencar foram premiados.

Os que quiseram assassinar o Senador

O Sr. França Leite - Creio que quando falo do Governo, não
apóio a esta ou aquela pai ítica, que tem sido nociva ao País. A este
respeito, creio que sempre tomei o procedimento do Governo como
imoral, como infame.
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O Sr. Coelho Bastos - Valha-nos ao menos isto.
O Sr. Presidente - Atenção.
O Sr. França Leite - Disse o Sr. Ministro que não é o Ministério
que deve declarar não ter fé nas leis.
O Sr. Ministro da Guerra -

Que não declara; não é; não deve.

O Sr. França Leite - Isto em tese é uma verdade; mas quando
se trata das necessidades do País, digo que é um absurdo, que só a
política da inércia o pode autorizar. Como o Ministério há de obter
da Câmara medidas legislativas no futuro, reforma de medidas inúteis
ou perniciosas atualmente, se não declara: "Esta lei é inexeqüível,
não posso nela ter fé"! Mas, entretanto, diz o Sr. Ministro que não
é a ele que compete isto! É a mim, é a V. Exa. que compete isto?
Não se podendo defender das justas argüições que nesta Casa
se lhe tem feito, exclamou o Sr. Ministro: "Quais são os princípios
da Oposição? Ela que os traga para a Casa; a Casa e o País os avaliarão;
o País e a Casa decidirão".
O Sr. Ministro da Guerra - Apoiado; vamos a eles.
O Sr. França Leite - Sr. Presidente, esta proposição do Sr.
Ministro me tocou muito de perto, porque ele sabe que uma parte
da Oposição atual desta Casa tem princípios, princípios seus, princípios
conhecidos desde o tempo das administrações passadas; princípios
que o Sr. Ministro abraçou, que o Sr. Ministro defendeu, que o Sr.
Ministro canonizou ...
O Sr. Ferraz - Apoiado.
O Sr. França Leite - ... princípios que o Sr. Ministro autorizou,
que o Sr. Ministro publicou no País; por conseqüência, não é a respeito
deles que o Sr. Ministro exige que a Oposição diga quais são seus
princípios. Será, sem dúvida, aquela parte que se une comigo,· isto
é, que se une em convicções e princípios.
O Sr. Ministro da Guerra - Não a vejo.

150

O Sr. França Leite - Eu o declararei ao Sr. Ministro; a nossa
bandeira é verde e amarela: no centro tem a coroa imperial sustentada
por dois anjos da liberdade, simbolizando a Monarquia Constitucional
perpetuamente no Brasil; abaixo está a organização administrativa;
o exemplo está no projeto que tive a honra de oferecer à Casa sobre
a organização do Gabinete, que o Ministério não se importa de andar
à matraca; de outro lado estão Justiça e população. Não essa justiça
que o Sr. Ministro e seus companheiros estão fazendo todos os dias,
de demitir Juízes Municipais, apesar da lei (apoiados), como acaba
de acontecer com o Juiz Municipal de Pirahy; mas a Justiça, que,
principiando por considerar os magistrados, por dar-lhes prestígios
e assegurar o seu presente e o seu futuro, possa servir de garantia
real dos direitos individuais do cidadão e da ordem pública ... essa
Justiça 'cuja amostra está nesse projeto que tive a honra de oferecer
à Casa, e com que o Sr. Ministro se não importa.
População, não essa população conquistada nos desertos da
África ou arrancada dos rochedos unicamente dos Açores, mas população industriosa, tirada do grandioso excesso que dela a Europa
encerra, para espalhar sobre a longa superfície do nosso País, para,
abrindo as entranhas da terra e explorando as nossas matas, tirar
delas produtos que venham abastecer o nosso mercado. Não creia
que seremos nós que distribuiremos as graças do Poder com os traficantes de africanos; elas serão distribuídas com aqueles que, unindo-se
a nós, quiserem fazer sacrifícios em bem do País. De outro lado, Sr.
Presidente, estão Indústria, Finanças e Marinha.
O Sr. Ministro da Guerra - Tem duas faces a bandeira?
O Sr. França Leite - Não, Senhor; tem lado esquerdo e direito;
eu falei do lado direito, agora falo do lado esquerdo.·
Indústria, não essa, unicamente fabril, de que nos podemos
dispensar ainda por algum tempo, mas indústria agrícola, desenvolvida
por uma população trabalhadora, 'reunindo os longes do País ao mercado por meio da condução de estradas de ferro que façam em um
momento transportar as riquezas perdidas no interior para abastecer
o mercado.
Finanças, mas não de pegar em papel roto, e espalhá-lo na
população com prejuízo da riqueza pública e da riqueza individual;
mas finanças graduadas sobre Bancos bem estabelecidos, que possam
proporcionalmente ir substituindo este roto papel por moeda metálica,
de modo que nem prejudique a fortuna particular, nem a fortuna
pública.
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O Sr. Junqueira - Está tudo na bandeira!
O Sr. Ministro da Guerra - Fica grande demais.
O Sr. França Leite - Nada; as legendas são pequenas.
Marinha, não é essa Marinha de cabotagem que quer o Ministério,
unicamente, mas uma Marinha que possa levar a bandeira do Brasil
às mais remotas plagas da Europa, que possa ali sustentar, apoiar
os nossos direitos; que possa infundir às Nações da Europa e da América
o respeito que nós temos direito de exigir.
O Sr. Ministro da Guerra -

Os desejos são bons; em desejos

estamos conformes.
O Sr. França Leite - Dirá V. Exa. que a minha bandeira contém
cousas de difícil execução; será verdade? Se quiser seguir a política
da inércia, então não será jamais executada; mas não pense que, quando
nós quisermos significar à Nação um grande fato, iremos levantar
um monumento de palha como esse que o Gabinete levantou no campo
do teatro! Não; nós levantaremos um monumento permanente, que,
rompendo o estrago dos tempos, possa levar até a mais remota geração
futura a expressão, muda na verdade, mas significativa do prazer,
da glória, da satisfação da geração presente.
Uma voz - Bravo!

O Sr. França Leite - E eu vos declaro, Sr. Ministro, que em
tudo isto não empregaremos maior soma do que a que vós queimastes
nesse ridículo monumento de palha de que hoje não existe senão o
escárnio.
O Sr. Junqueira - E os Tratados?
O Sr. França Leite - Já vê o Ministério que, querendo eu desenvolver as faculdades naturais do País, de maneira que abasteça de
produtos o nosso mercado e os da Europa, não posso ser contrário
a tratados; pelo contrário, eu sigo o princípio que valor não se dá
sem valor. Para se obter nesse mercados as vantagens necessárias aos
nossos produtos, é preciso conceder aos produtos das nações com
quem comerciamos outras vantagens também. Quero tratados de
reciprocidade real, e não esses como vós quereis, como vós tendes
feito.
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(O Sr. Junqueira dá um aparte que não ouvimos.)
O Sr. França Leite - Sinto muito perder o voto do nobre Deputado; mas parece que, hasteada a bandeira, hei de acabar por reunir
o nobre Deputado. Não nos serviremos da Polícia como instrumento
de eleições, não; o Decreto de 4 de Maio não será por nós executado;
mas nos serviremos da Polícia para manter a liberdade de voto, para
manter a ordem e deixar o campo livre a todas as opiniões, a todos
os Partidos. Não se chamará à Câmara eleita em nosso tempo Deputados
de Polícia, mas verdadeiros representantes da Nação.
O Sr. Vilella Tavares - Que belo quadro!
O Sr. França Leite - Sr. Presidente, já que falei em eleições,
o Sr. Ministro há de permitir que eu ofereça ainda algumas considerações a este respeito.

Sr. Presidente, a necessidade de uma lei de eleições era reconhecida por todos os Partidos.
O Sr. Ministro da Guerra - Apoiado.
O Sr. França Leite - Mas que lei de eleições? Uma fantasmagoria? Não! Basta o Decreto de 4 de Maio e as Instruções de Março!
Mas uma lei de eleições que, garantindo a liberdade de voto, desse em
resultado a expressão fiel da consciência, das convicções dos votantes.
Porém, o Governo o que fez? Nada! Quis inutilizar esta lei...
O Sr. Ministro da Guerra - Não é exato.
O Sr. França Leite - ... porquanto os Ministros até largaram
sua posição constante para virem sentar-se aqui, a fim de se fazer
mais saliente a sua votação.

(Há um aparte que não ouvimos.)
O Sr. França Leite - Se fosse natural, vós estaríeis no vosso
lugar acostumado.
Mas o que fizeram eles? Inutilizaram esta lei.

(Há outro aparte que não ouvimos.)
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O Sr. França Leite - Senhores, a maioria da Câmara ouviu,
e se há dúvida, eu exijo a leitura da Ata. Quem votou primeiro foi
a Oposição.
O Sr. Ministro da Guerra - É chicana.
O Sr. França Leite - É chicana? Chicana é tudo quanto eu
digo, na vossa opinião, porque tudo quanto eu tenho dito se opõe
à política da inércia, vosso primeiro e único princípio de Governo.
O Ministério rompeu assim a sua Maioria, Maioria que se havia
proclamado compacta e esperançosa no futuro de um Ministério que,
inteiramente, iludiu todas as suas esperanças.
Sr. Presidente, eu passarei agora a oferecer ao meu nobre amigo
Deputado por Minas algumas observações a respeito do que ele disse, e
mormente em resposta a um aparte que lhe dei na ocasião em que o
meu nobre amigo falava.
O meu nobre amigo disse, primeiramente, que, dizer na Casa
que o Gabinete devia exercer uma influência na Maioria, não é bastante,
porque se deve distinguir influência benéfica e amigável da influência
de Senhor. Sr. Presidente, a Câmara viu que desde a primeira vez
que tive a honra de falar nesta tribuna, eu quis que a Maioria fosse
inteiramente de acordo com o Gabinete, que se entendesse, que se
combinasse sobre os negócios de alta transcendência; mas eu nunca
avancei, nem nunca entendi influência de Senhor. Tal influência é
imprópria de meus princípios; eu não me sujeitaria a ela; eu não a
poderia admitir; mas, sim, quero a influência benéfica, que deve nascer
na natureza das cousas, isto é, que o Gabinete, representando a Maioria
perante a Coroa, e a Coroa, perante a Maioria e o País, exerça uma
influência, que possa combinar estes dois grandes interesses. Mas
é isto o que tem acontecido? É isto o que tem havido na Casa? Não,
certamente. Leis confeccionadas pela Maioria, o Gabinete aqui se
tem oposto inteiramente a elas, têm-nas inutilizado, e arredado da
discussão algumas outras pelo único princípio de que necessitam
de emendas, para nunca mais voltarem à discussão: eu falo da Lei
do Recrutamento. É a esta influência, é a este Gabinete que se
deve dar algum apoio? Um Gabinete que não tem uniformidade de
pensamento com sua Maioria, um Gabinete que, como ainda antes
de ontem disse o nobre Deputado, pode passar sem Maioria no País.
O Sr. Ministro da Guerra - Não é isto o que eu disse.
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O Sr. França Leite - É este o Gabinete que deve ter apoio
da Maioria? Como justificareis perante a Nação os vossos princípios?
Como mostrareis a santidade deles perante a Nação?
Sr. Presidente, blasonou em uma das sessões passadas o Sr.
Ministro de ter oferecido ou pretender oferecer (não ouvi bem a
proposição, mas o Sr. Ministro terá a bondade de a ratificar), de
pretender oferecer ou de ter oferecido à Casa uma lei de promoções;
não sei se ofereceu ou se pretende oferecer.
O Sr. Ministro da Guerra - Pretendo.
O Sr. França Leite - Isto é ainda política de inércia; aquilo
que é menos necessário é aquilo que se lembra de apresentar! O que
quer dizer este quadro do Exército? Não é para preencher as vagas
do Exército conforme o serviço o demanda? Se é, se V. Exa. deve
promover pelas vagas do quadro, como vem-nos aqui inutilizar o
tempo, e tirar-nos de nossas ocupações para nos apresentar uma lei
semelhante?
O Sr. Ministro da Guerra - Não percebe então o fim da proposta.
O Sr. França Leite - A Lei do Recrutamento, que é vital para
o País, e sem a qual a liberdade é uma fantasmagoria, a Lei do Recrutamento, o Sr. Ministro teve o jeito de a embrulhar e deitar para um
canto.
O Sr. Ministro da Guerra - Há de aparecer.
O Sr. França Leite - Não tenho mais esperanças; sou muito
esperançoso.
Os nobres Ministros blasonaram de que o Ministro da Justiça
tinha mandado para aqui uma emenda à Lei da Reforma, trabalho
confeccionado pelo Instituto dos Advogados. Eu declaro que, sendo
membro desse Instituto, sendo do Conselho do mesmo Instituto,
ocupando um dos mais ponderosos cargos, eu somente tive notícia
disto: que o meu amigo, o ilustre advogado, o Sr. Carvalho Moreira dissera a S. Exa., o Sr. Ministro da Justiça, que o Instituto, de boa vontade, se encarregaria de alguns trabalhos que quisesse; e S. Exa. mandou
uma portaria para que o Instituto examinasse a Lei da Reforma, e
propusesse o que achasse conveniente, e isto pouco antes de as Câmaras
se reunirem.
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Um Sr. Deputado - Foi muitos meses antes.
O Sr. França Leite - Quando?
O mesmo Sr. Deputado -

Creio que oito meses antes; não

afirmo de certo.
O Sr. França Leite - Eu já me achava na Câmara. A Comissão
trabalhou em algumas cousas, mas quando apresentou o seu trabalho,
não havia tempo para o discutir, e então disse o Ministro ao Instituto
que mandasse os trabalhos; reuniram-se os trabalhos da Comissão,
e mandaram-se ao Governo, e o Governo o que fez? Não examinou
as conveniências, não examinou mesmo se algumas emendas propostas
pelo Instituto iriam revogar algum artigo muito bom, ou pelo menos
de fácil execução da lei da reforma, e, sem esse refletido exame, que
um Ministro deve fazer sempre que se trata de reformar, revogar ou
emendar uma lei de tanta transcendência como esta, mandou esse
trabalho, mal combinado, por falta de tempo, para a Câmara.
O Sr. Ministro da Guerra - Pediram-no.
O Sr. França Leite - Ainda mais, se a Câmara o não pedisse,
cá não vinha; dormiria na poeira da pasta ministerial.
Sr. Presidente, a política da inércia, proclamada pelo Ministério,
é tal, que até informações que a Casa tem pedido não se têm mandado.
Pediu-se a cópia de um ofício de um Presidente para poder tomar
uma medida legislativa; passam-se meses e a cópia não vem.
O Sr. Ministro da Guerra - Qual é? Não me lembro.
O Sr. França Leite - A Câmara se recordará de que aqui se
pediu, para se decidir questões de limites entre a Província da Paraíba
e de Pernambuco, a cópia de um ofício do Presidente da Para1ba,
e até hoje ainda não veio; a Comissão parece que ainda a não recebeu.
O Sr. Rodrigues dos Santos - Não.
O Sr. França Leite - Não falarei das outras informações que
se têm pedido e não têm vindo. A política da inércia, que o Gabinete,
pelo seu órgão nesta Casa, o nobre Ministro da Guerra, tem elevado,
como por escárnio e afronta à razão ilustrada do País, à categoria
de princípio do Governo, tem o prodigioso efeito de inutilizar as
capacidades mais proeminentes do País.
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Sr. Presidente, eu digo que lastimo quando contemplo esta
Câmara; digo mesmo que seus inimigos não poderão deixar de reconhecer que aqui existem, em todos os ramos da administração,
capacidades próprias para levar o País ao estado de desenvolvimento,
o melhor possível. Lance o Sr. Ministro os olhos sobre a Câmara;
procure entre os médicos, e verá entre eles muitos dos mais ilustres;
procure entre os eclesiásticos, e achará aqui ilustrações assentadas
nestes bancos; procure entre os militares, e achará homens ilustrados
dentre os ilustrados desta elas.se; procure entre os jurisconsultos, e
de qualquer lado achará saber e experiência. Mas o que faz o Gabinete?
Inutiliza tudo isto! Tal é o destino de uma Nação, quando a incapacidade preside aos seus negócios, que as capacidades, os mais hábeis
talentos, são uma pura perda, são de inutilidade perfeita.
Sr. Presidente, vou responder a uma proposição do meu nobre
amigo, Deputado por Minas. Confesso à Câmara que me contristou
bastante quando o ouvi avançar esta proposição; contristou-me
bastante quando vi a maneira por que ele me respondeu, por que
ratificava a sua proposição.
O meu nobre amigo, Sr. Presidente, disse que apoiava de consciência e, de boa vontade, estava pronto a fazer todo o sacrifício
pelo Ministério atual, menos o sacrifício da honra. Não podendo
eu ouvir semelhante proposição, que me ia gelando o espírito, eu
exclamei em um aparte: "Apoio, mas apoio de circunstância!" O meu
nobre amigo, respondendo a este aparte, disse: "Vós revelais ao País
as vossas intenções; vós quereis dizer ao País que esta Câmara não
dá apoio de convicção, mas apoio de circunstâncias".
Eu faço, Senhores, justiça à Maioria; temos militado sempre
juntos. Por amor dos princípios, uns exalaram a vida no campo, outros
habitaram os bosques, e eu, dos porões da tirania, fui lançado nas
praias estrangeiras. Sendo isto uma verdade incontestável, porque
são fatos que ninguém ousará negar, é impossível que se possa supor
que uma Maioria ilustrada, que tantos sacrifícios fez para o triunfo
de seus princípios, se ate a um carro cheio de nulidades; é impossível,
salvo unicamente pelo império das circunstâncias, porque só circunstâncias muito poderosas poderão fazer calar sentimentos que existem
impressos na alma e no coração
Portanto, Sr. Presidente, quando dei esse aparte ao meu nobre
amigo, tive unicamente em vista fazer conhecer ao Ministério, fazer
conhecer a todos os nossos amigos e inimigos fora da Casa, que se
o Gabinete atual tem encontrado algum apoio nesta Casa, tem sido
porque as circunstâncias o têm favorecido, mas que não pode encontrar
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um apoio de coov1cçao, de consc1encia, porque estou convencido
de que a maioria dos meus amigos reserva para seus amigos, aqueles que
padeceram com eles, que se sacrificaram pelos princípios. Não sendo
isto possível, não era também possível que eu entendesse que o Ministério tivesse nesta Casa outro apoio que não fosse das circunstâncias.
O Sr. Ministro da Guerra - Que sacrifício fez o nobre Deputado?
O Sr. França Leite - Que sacrifício fiz! Não o faria o Sr. Ministro se não tem amor à família, se não tem amor à Pátria, se não
tem amor a seus penates. Pois arrancar um homem dos braços da
família a quem ama, arrancá-lo dos braços de filhos inocentes, e lançá-lo
nas praias do estrangeiro, é sacrifício que só pode lisonjear aqueles
que não sabem avaliar os doces sentimentos de pai, de marido e de
cidadão.
O SR. NUNES MACHADO - Ao Governo atual basta isso;
o Governo atual procurou acabar com este estado excepcional.

O Sr. França Leite - Diz-se que o Governo atual quis acabar
com este estado excepcional! Senhores, é necessário que falemos
claro; demos a cada um o que lhe compete; não queiramos envolver
debaixo de um véu direitos que pertencem a outros; não, quem acabou
com este estado foram os Tribunais. Que apoio achou a tirania nos
Trlbunais, diante dos quais levou as suas vítimas? Se, pois, a tirania
não achou apoio nos Tribunais, se os Tribunais e a Nação já se tinham
manifestado contra esta terrível política, como veio o Gabinete atual
acabar com este estado?
O Sr. Dias de Carvalho - Ainda fez muito.
O Sr. França Leite - Se desarmou em umas partes, armou em
outras; é o serviço que fez. Desarmou a polícia de Minas e São Paulo,
mas armou a do Ceará, Pernambuco e Alagoas.
O SR. NUNES MACHADO - Essa já estava armada e ainda está.
O Sr. França Leite - Sr. Presidente, eu tinha de me dirigir
agora ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, mas S. Exa. saiu da Casa.
O Sr. Ministro da Guerra - Está aqui o seu colega.
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O Sr. França Leite - Bem, mas eu me reservarei para quando
falar sobre o Voto de Graças.
Sr. Presidente, agora passarei a dar uma curta resposta ao meu
amigo Deputado de Pernambuco ... Eu desejava (dirigindo-se ao Sr.
Souza Ramos, que se ia retirando) que o nobre Deputado pelo Piauí
esperasse mais um pouco.

(O Sr. Souza Ramos torna a tomar o seu lugar.)

Sr. Presidente, o nobre Relator da Comissão disse que o Voto
de Graças foi obra de um momento. Eu não podia pensar de outra
maneira, porque só obra de um momento, inconsiderada no estado
atual do País, poderia produzir este Voto de Graças. Disse o nobre
Deputado, em segundo lugar, que Pernambuco, sua Província, está
num estado terríve,I, e que o Governo não tem feito nada a respeito
dela, e tem conservado o Partido oposto em todas as suas posições.
Sr. Presidente, estanho muito que, apesar de tudo isto, apesar
do desprezo com que o nobre Deputado parece mostrar que o Gabinete
os trata, o nobre Deputado tem ousado ainda dar-lhe um voto de
apoio. Se o Governo conserva Pernambuco em um estado contínuo
de hostilidade; se ele conserva aquela Prov(ncia nesse estado de assassinatos constantes, nesse estado de perturbação e de nenhuma segurança,
os Srs. Deputados daquela Província traem a sua missão, votando
com o Governo.
O SR. NUNES MACHADO - Não apoiado.
O Sr. França Leite - Se não é assim, eu admiro a esperança
sebastianística dos nobres Deputados, e se elas não existem, então,
Sr. Presidente, eu devo esperar ver ainda do meu lado, conformes
em opiniões e em vistas, os meus antigos amigos e colegas; eu espero
ainda que eles votarão comigo contra este Voto de Graças.
Sr. Presidente, eu vou acabar; a Casa está cansada; mas antes
de entrar no exame do Voto de Graças, que é o final, peço ao meu
nobre colega, Deputado do Piau(, que antes de ontem falou, que
tenha a bondade de considerar estas únicas observações que vou fazer.
Eu faço justiça ao seu coração, e tenho as melhores simpatias pelas suas.
O nobre Deputado condenou, estigmatizou nesta Casa, primeiramente, o princípio de resistência. Eu já disse que condenar o princípio
de resistência e de golpes de estado é desconhecer as condições humanas, é declarar a sociedade em escravidão, é desnaturar o homem,
é destruir a sua razão e torná-lo como bestas de carga, que vão para
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onde as tocam; e, no segundo caso, é entregar o Estado à anarquia,
às conspirações. Por conseqüência, devemos reconhecer, o País deve
manter-se nesta convicção que os golpes de estado, a resistência armada,
são sacrifícios duros, mas sacrifícios salvadores das instituições.
Em segundo lugar, eu direi ao nobre Deputado que elogiar
nesta Casa a Administração de 23 de Março é um insulto irritante
dirigido às suas vítimas; é querer perpetuar-lhes o ódio pela recordação
dos horrores praticados nesses tempos. É necessário ter perdido todos
esses sentimentos de família, de pátria e de cidadão, para se querer
colocar debaixo de um Poder, que não conhece direitos, que não
conhece lei, que extermina, sacrifica os cidadãos à sua vontade.
Estou convencido de que o nobre Deputado não comparte de
coração semelhantes cousas; estou convencido de que ele, querendo deixar a seus filhos legados vantajosos e úteis, odiará sempre a política brutal de três nomes fatais, que nunca subiram ao Poder sem que o País
passasse por duros e pesados sacrifícios; recordar esta política, é
recordar esses três nomes fatais; é lembrar as desastrosas recordações
dos tempos passados, desde os primitivos tempos da nossa emancipação
política, visto que, todas as vezes que esses homens, antes e depois
de 1831, entraram para o Poder, sàcrifícios foram necessários fazer
pesar sobre o País para poder existir. Por conseqüência, estou convencido de que o nobre Deputado não quer semelhante política; foi uma
proposição lançada, como muitas vezes se lança, sem consideração.
(O Sr. Souza Ramos dá um aparte que não ouvimos.)
O Sr. França Leite - Então abraça a política toda? Eu lhe
deixo viver e morrer na tranqüilidade e satisfação que semelhante
política lhe possa trazer, mas consinta que vivamos e morramos nestas
outras idéias contrárias, que tanta consolação nos trazem, tanta consolação do presente como do futuro. (Apoiados.)
Vou entrar na Fala do Trono. Não me ocuparei dos dois primeiros artigos; o primeiro traz uma idéia majestosa, mas traz logo
a associação de uma idéia ridícula e absurda. A majestosa é o mimo
com que o céu nos quis brindar com o nascimento de um príncipe,
garantia do trono; mas a idéia ridícula dos festejos não merece a pena.
O Sr. Urbano - A resposta não fala nos festejos.
O Sr. França Leite - Mas traz associada.

Não me ocuparei do segundo, porque já disse sobre o Rio Grande
o que entendia; ocupar-me-€i dos negócios exteriores.
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Sr. Presidente, diz a Fala do Trono, e a resposta reconhece isto
mesmo, que existe mantida a paz pública, isto é, as relações amigáveis
com as nações estrangeiras. Sobre o Rio da Prata, o Governo (como
não tenho presente a Fala do Trono, poderei não repetir com exatidão
o que ela diz), o Governo diz que manterá uma política de neutralidade
sem sacrifício da Coroa nem da dignidade do País. Mas, Sr. Presidente,
qual tem sido a conduta do Gabinete a este respeito? Os Ministros
da Inglaterra e da França anunciam em pleno Parlamento uma intervenção de combinação com o Brasil, e um enviado, que se diz que fora
encarregado desta Comissão, existindo nessas Cortes, não contradisse
cousa alguma.
Eu declaro à Câmara que estou convencido de que ele faria
aquilo para o que não tinha poderes; a sua leviandade nos negócios
públicos me autoriza para falar assim. Mas que satisfação tem dado
o Brasil para com os nossos vizinhos do Rio da Prata? Quais são as
intenções da França e Inglaterra nessa intervenção combinada a que
se propõem? Quais são as suas vistas futuras? Deixaremos que a França
e Inglaterra estabeleçam um domínio no Rio da Prata, que nos pode
ser e será, sem dúvida, fatal sem ao menos uma explicação? Estaremos
em 1838? Abandonaremos assim à sua sorte, como o Gabinete tem
abandonado esta Câmara, os nossos vizinhos, que nos podem ser de
grande vantagem e utilidade? O que diz o Ministro dos Negócios
Estrangeiros aqui? A Câmara, suponho que não sabe quais são as
vistas da Inglaterra e da França. Sabe o que se passou entre o Ministro
dos Estrangeiros e o Ministro da Inglaterra? Sabe o que se passou
entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da França?
Não. Estamos em inteira ignorância a esse respeito; não podemos
nem aconselhar, nem autorizar o Governo para medidas que possam
prevenir males futuros. Enquanto pela Europa, talvez, pela leviandade
desse enviado, se fazem anúncios que, de necessidade, devem comprometer a paz exterior do País com nossos vizinhos. O que nos diz
o nobre Ministro a respeito disto? Espera, sem dúvida, que a política
da inércia salve tudo, e, talvez, que a ela se unam também as esperanças
sebastia n ísticas.
Eu desejava ocupar-me ainda dos relatórios dos Ministros, mas
a hora já passou, e por isso o deixarei para outra ocasião, esperando
da benevolência de V. Exa. o deixar-me desenvolver estes negócios.
Fica a discussão adiada.
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Atuação do Vice-Presidente
da Província de Pernambuco
16.05.1848
O SR. NUNES MACHADO - Sr. Presidente, pelas últimas
expressões do nobre Ministro do Império, a Câmara terá compreendido,
comigo, que o Governo não deixa de dar toda a importância ao estado
atual da Província de Pernambuco; que o Governo entende que, se
as cousas correram como se diz, certamente não podem deixar de
exercer grande influência sobre a ordem pública. Ora, eu que, ao
ouvir as palavras do nobre Ministro, formei esse juízo dos sentimentos
do Governo; eu que, como a Câmara, vi que o Governo tinha informações incompletas sobre o estado da Província, não podendo duvidar,
antes devendo esperar que ele queria tornar realidade o seu pensamento
político, julguei-me - na qualidade de filho da Província de Pernambuco e seu representante, e até mesmo na qualidade de homem na dura necessidade de levar ao conhecimento do mesmo Governo
alguns outros documentos que param em meu poder, a fim de já
habilitá-lo, o quanto se possa, para não dar, ainda, aos acontecimentos
de Pernambuco, ao menos a dilação, que vai da atualidade até à chegada
do vapor que se espera, e volta em um outro vapor.
Afirmo ao nobre Ministro do Império e ao Governo que me
ouve ter mui sérias apreensões sobre a sorte de minha Província. Estou,
pois, colocado na necessidade de exibir, até certo ponto, os documentos
que o Governo não tem, de provar-lhe, primeiramente, qual é o
verdadeiro caráter dos acontecimentos da Escada, e, em segundo
lugar, de patentear a relação que tais acontecimentos têm com a
conservação da ordem; estou na necessidade de provar ao Governo
que nem os fatos, nem as circunstâncias que depois coincidiram com
essa inversão horrível - na linguagem do Governo, precipitada são fatos fortuitos, casuais, mas fatos resultantes de um plano muito
amadurecido, de maquinações que não têm outro fim senão realizar
os desejos de levar a minha Província a todas as desgraças, contanto
que se obtenha a possibilidade de galgar uma posição que se inveja.
Eu devo declarar ao Governo, com a franqueza que me caracteriza, que, até o momento de o ouvir, formei um juízo talvez um
pouco injusto de suas intenções ...
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O Sr. Wanderley - Vejam o que é a prevenção!

O SR. NUNES MACHAbO - Peço ao nobre ·Deputado que
compreenda a posição delicada em que me acho (apoiados); saiba
o nobre Deputado que aquilo com que mais luto neste momento é
com os vôos do meu gênio! Preciso, Senhores, ser ouvido a bem da
minha Província, e a bem mesmo da humanidade; devo não sair da
gravidade, da posição em que esta circunstância me coloca (apoiados);
prometo à Casa, a despeito deste gênio que ela me conhece, não
faltar a uma só conveniência. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Wanderley - Não houve motivo para tanto.

O SR. NUNES MACHADO - Espero que a justiça da minha
causa supra a minha mais que conhecida incapacidade. (Não apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, tal era a acumulação de circunstâncias,
cada uma delas com cores tão explícitas, que cheguei a suspeitar que
o Governo podia, até certo ponto, não ser absolutamente estranho
a esse fato que acaba de se praticar. Repito ao Governo que o acontecimento da Escada não é um fato fortuito, casual; mas é o resultado
de planos há muito conhecidos, ou concebidos em uma época em
que esperei que o nobre Ministro do Império viesse a reconhecer.
Afirmo ao Governo que o modo por que o Vice-Presidente encarou
os negócios da Escada, ou se houve para com eles, arrastou a autoridade
aos pés do crime. Afirmo ao nobre Ministro do Império que o pouco
tempo de administração do seu colega da Justiça e, naturalmente,
outros muitos negócios que correm a seu cargo, o terão embaraçado
de ir aos últimos escaninhos da Secretaria, pois aí acharia documentos,
não de data próxima, mas de datas muito anteriores, que, a serem
consultados pelo Governo, o teriam habilitado para não referir a origem
desse acontecimento à época a que parece referi-la, mas a outra época
que coincide com essa, para mim sempre memorável, do dia 2 de
fevereiro.
Não é exato, Sr. Presidente, como alguém afirma, pelo desejo
de se justificar, pelo desejo de aproveitar o ensejo que supõe favorável,
que esse acontecimento da Escada seja um fato todo particular, em
resultado de vexações, de_perseguições; não é exato. Eu vou apresentar
ao Governo, à Câmara e ·ao público alguns documentos que levam à
evidência tudo quanto tenho avançado. O meu propósito, repito,
é habilitar o Governo para bem compreender a situação da minha
Província, a gravidade desta situação, e aplicar-lhe quantos meios,
em sua sabedoria e humanidade, achar convenientes.
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Senhores, ou fosse com as vistas de um movimento político
geral, ou fosse tão-somente como um meio de Partido para conservar
a influência e conquistar posições, é indiscutível que foi em Pernambuco que se deu, imediatamente, o primeiro passo do desenvolvimento
da Política de 2 de Fevereiro. A autoridade - o Governo - encontrou
a mais feroz oposição, a mais terrível, pronunciada e clara resistência.
Soube-se que, em desenvolvimento de um plano, de um pensamento,
procurava-se reanimar, de novo acender as inclinações de gente que
outrora vivia numa vida de crimes, mas que a nova ação da Polícia
tinha escarmentado, impondo-lhe as penas da lei, ou havia inutilizado,
para continuar na mesma carreira, afugentando-a para o centro das
matas. Não podem ser ignorados pelo Governo os fatos do ano de
1847, a principiar desde a Província das Alagoas até ao centro da
minha Província, que tem relação, que confina com a das Alagoas.
Aqui tenho documentos muito importantes, e mais importantes ainda
por serem escritos por pessoas que não podem ser acusadas como
suspeitas, nem envolvidas nos ódios provinciais.
Isto posto, o Governo me permitirá ler-lhe alguns documentos
(lendo):

"limo. compadre e amigo, segredo!. .. "
O Sr. Gonçalves Martins - Sim, fica aqui entre nós. (Risadas.)

O SR. NUNES MACHADO - Este meu gênio ... (o orador passa
a ler cartas particulares, ofícios de autoridad€ ', e diferentes outras
peças, para provar o seu dizer do plano já de !. i muito formado para
perturbar a ordem pública na Província de Pernambuco.)
Já vê, pois, o Governo (continua o orador) que os aconteci-

mentos das Lages não são acontecimentos fortuitos e casuais, mas
o resultado de planos de antemão concertados, a que se procurava
dar maior ou menor latitude e desenvolvimento, conforme as circunstâncias e os interesses da política a que alguém visava. Assim foram
as cousas da minha Província. O plano era bom; cumpria que existissem
esses movimentos e irrupções parciàis a fim de cansar a autoridade,
estragar os meios de governo, para depois, conforme as necessidades
do momento, dar-se a batalha geral.
Quando as cousas assim estavam, aparecem, de repente, em
Pernambuco, Moraes e os agentes de José Pedro, como pessoas azadas
para esse rompimento. E, entendendo que a aparição de Moraes não
devia passar indiferente, mas devia ser aproveitada, associaram-se
João Guilherme e Pedro Campos aos homens de Panelas, que, qual
outra horda de canibais, levaram o incêncio, a morte e o roubo a
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todos os pontos da Província. Estes fatos assustaram a todos os moradores do centro, porque ninguém sabia onde essa gente aparecia;
era uma verdadeira explosão, não já das autoridades, não já de um
Partido, mas de todos, indistintamente, porque se tratava da vida.
Trataram, pois, todos de perseguir esse bando, e foram felizes nos
seus esforços, porque esse bando foi batido em diversos pontos.
Então, assim desbaratados, os chefes dessa especulação política
reflufram para o centro. E o que devia fazer a autoridade? Recolher-se
para sua casa, quando a ameaça viva ainda existia? A autoridade
seguiu o rastilho desses homens, mas, quando os alcançou, o que fez?
Não entrou imediatamente no engenho de Lages; parou, não em
muita distância, esperando talvez que, não obstante denúncias muito
positivas contra o movimento de José Pedro, e das más intenções
manifestadas por muitos atos, o pudesse levar por meios suasórios,
e que José Pedro, como tinha propriedade, entrasse nos seus deveres,
e deixasse de comprometer-se por outros. Como que, houve essa tal
condescendência da parte do Chefe de Polícia e do Governo.
O Sr. Feijó, que tinha batido Moraes, chegou a certa distância,
acastelou-se, e participou à Capital da Província; mas, enquanto vão
esses ofícios para a Capital, José Pedro faz uma surpresa: bate a autoridade, desbarata a força do Governo, e gloria-se deste feito de armas!
Chegando ao Governo participações deste fato, e entendendo
ele que mais que tudo devia sustentar a dignidade e honra da autoridade, redobrou-se de esforços, despiu-se dos meios de ação que tinha
na Capital, e mandou a força que tinha disponível. Eis a atualidade;
aqui o ponto em que nós estamos. Já se vê que Lima de Caeté, ensoberbecido com o triunfo, foi adiante, não já como quem se defende,
mas como quem agride, e bateu em Jetalhe as forças do Governo,
de 20 a 30 homens, etc.
É nestas circunstâncias que toma conta das rédeas do Governo
o Vice-Presidente. E o que fez ele em situação tão grave e delicada?
Arrastou, como disse, a dignidade do Governo, a autoridade da lei
aos pés de um homem que assim se ostentava ufanoso de seu crime!
Mandou um parlamentar, o mais categorizado que podia. mandou
o Comandante das Armas tratar com esse caudilho! Aqui está a deputação de Pernambuco; todos tivemos cartas escritas de diferentes
pontos; todas concordam em que este indivíduo para lá fora com
ordem de dispersar e desarmar as forças lega is, e que assim o fizera,
vitoriando esse Partido, metendo-se em sua casa, ligando-se a ele.
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E, pergunto eu agora ao Governo, como encara ele este fato?
Não terá isto conseqüências, não produzirá um efeito terrível sobre
a ordem na minha Província? A retirada das forças legais de diante
de um homem que é, há muito tempo, conhecido como centro de
um movimento revolucionário - e que se apresentava ostensivamente,
agredindo as forças do Governo -, este fato não produzirá um efeito
extraordinário sobre a ordem pública? O desarmamento da força
legal do Governo, ficando em campo armada a outra força - porque ,
ainda acrescentam as cartas que assim armada se conservava, impondo
condições -, este fato, com o outro que não é isolado, nem pode
ser tomado como tal, de o Vice-Presidente fazer na Província uma
inversão espantosa, não me autorizará para afirmar ao Governo que
tenho as mais sérias apreensões de que a ordem esteja gravemente
comprometida na minha Província, e que por este fato o Governo
se inabilitou de conter os díscolos e de os chamar à ordem?
Sr. Presidente, quando falei pela primeira vez, eu disse à Câmara,
e a todos os Srs. Deputados, que neste ponto de minha interpelação
havia uma parte pessoal, e que seria até falta de cavalheirismo tomar
as minhas proposições neste sentido. Não, Senhores, não trato da
questão pessoal, das vantagens ou desvantagens que essas individualidades possam ter; trato da relação que têm com a ordem pública, e
não somente do desgosto que causaria este procedimento nesta escala
imensa, como, Sr. Presidente, o horroroso escândalo, substituindo,
chamando para substituírem os demitidos, não quaisquer indivíduos,
Sr. Presidente, não quaisquer indivíduos, Srs. Deputados, mas até
alguém que havia marchado com força sua e estava no teatro da
rebelião a favor de José Pedro. Falo desse oficial Lima, cujas pretensões
injustas e desregradas o Sr. Ministro podia conhecer pela leitura que
fez do ofício, e que recebeu a nomeação de Coronel-de-Legião, quando
também chegava a demissão do infeliz Major José Alves, que acaba
de morrer com uma bala na boca, combatendo os facinorosos.
Qual não seria este desgosto, Sr. Presidente, quando o pensamento dominador, diretor de tais atos, é fazer aparecer na minha
Província, reabilitar um governo de família! (Apoiados.) E entende
o Sr. Ministro do Império, entende o Governo que a ordem pública
não corre sérios perigos? Repito que não é pelas pessoas a quem foi
tirado o pão; é pelos indivíduos que os substituíram, e são os mais
frenéticos do Partido oposicionista, como seja o redator de uma folha
onde, sem cálculo e habilidade para compreender os fatos que hoje
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revolvem a Europa inteira, ele os aplaudiu imediatamente; esse indivíduo foi um dos nomeados para a Secretaria do Governo! Todas
as pessoas nomeadas foram os mais estrênuos, os mais frenéticos
guabirus, como lá se chamam.
Ora, com todas estas circunstâncias, a serem verdadeiras, como
afirmo ao Governo, posso ser taxado de exagerado, quando digo
que deploro a sorte de minha Província? E pode, nestas circunstâncias,
o Governo conservar-se em tal inação que espere ainda pelo vapor,
e que voltem vapores? O incêndio não permite esperar tanto.
O Sr. Ministro do Império, para se considerar inabilitado a
dar as informações que lhe pedi sobre a existência desse plano,disse
que no relatório do Vice-Presidente nada se diz sobre esse estado
violento. Mas o nobre Ministro devia achar uma razão para o seu
silêncio, quando, por outra parte, dirige convícios e insultos à Província
inteira. É verdade que o Vice-Presidente diz que se tinha achado na
necessidade de fazer algumas demissões, afirmando que não excederiam
de 5 ou 6; entretanto, 5 ou 6 foram os que ficaram, e tudo o mais
foi gente nova. Portanto, o Vice-Presidente não foi levado do desejo de
modificar as cousas na Província, nem de atenuar os ódios e rancores.
Não! O Vice-Presidente e mais indivíduos esperavam, Sr. Presidente,
que aparecesse no Senado o ato da anulação das eleições dos dois
Senadores novamente eleitos; esperavam, contavam até com a dissolução da Câmara dos Deputados ...
O Sr. Fernandes Chaves - Seria uma medida salutar.
O SR. NUNES MACHADO - ... tanto que já haviam publicado
a chapa e, então, Sr. Presidente, queriam ter tudo preparado para
esta grande batalha. É esta a pura verdade. Senhores, se é preciso
que eu renuncie a ser homem público, se é preciso que eu renuncie
à posição que possa ter adquirido na sociedade, estou pronto para
o fazer. Tire-se-me a influência, se quiserem, a causa é da humanidade;
é por ela unicamente que eu pugno, porque, repito, à vista destas
circunstâncias, receio muito ver o sacrifício da minha Província.
Desde muitos anos, Sr. Ministro, existe na minha Província um
ódio justo em sua natureza, e é, Senhores, a aversão que a Província
consagra a uma anomalia terrível e revoltante no século XIX (apoiados),
a esse governo de família que à força se quer introduzir na minha
Província.
Alguns Senhores de Pernambuco - Não se há mais de reabilitar.
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O SR. NUNES MACHADO - Alguém, Sr. Presidente, vai aventar
estes planos nesta Corte, até nestes bancos. Quando, na minha Provi'ncia, por ocasião das eleições, houve uma dissensão entre indivíduos,
todos se davam parabéns fora e dentro da Casa, dizendo: já não existe,
morreu o Partido Praieiro.
Os fatos praticados na minha Província são tão extraordinários,
ameaçam tanto, ferem tão de perto as convicções da Provi'ncia, que
eu quisera que a Província toda se unisse em massa. Lá, Senhores,
não existem as dissensões com que se esperava especular; não, a
Província o que não tolera é que à força se reabilite um domínio
impossível de existir em face à filosofia do século; a filosofia há de
triunfar sempre na minha Província.
(O Sr. Taques diz algumas palavras, que não ouvimos.)

O SR. NUNES MACHADO suspeito em cousas de minha terra.

Eu dou o Sr. Deputado

por

O Sr. Taques - Mas não se dá por suspeito em causa própria.
O SR. NUNES MACHADO - Venham pleitear no campo onde
o sistema constitucional nos chama a todos para tomarmos a parte
que nos toca nos negócios públicos, mas não com os incêndios de
Panelas, porque, repito: adiante de nossas combinações, das nossas
ambições, está a humanidade.

Devo, pois, dizer ao Sr. Ministro que, à vista dos fatos que
referi, não é preciso pensar muito sobre eles; são de tal natureza,
tão salientes e pronunciados, que não deixam a menor dúvida. Pois,
Senhores, aí está o clarão, vemos-lhe a fumaça, e é preciso esperar
ainda que o fogo chegue a nós?
Entre os fatos de que falou o Sr. Ministro, escapou-lhe um,
e foi que, com a chegada do Coronel Souza - retirando-se Barros
com a sua força -, encontrando vários socorros do Governo, como
armamento, etc., se apoderou deles; e sendo-lhe pedidg._pelo VicePresidente que entregasse esses objetos, ele respondeu com escárnio,
mandando-lhe ambulâncias, talvez para mandar curar aqueles indivíduos
que, combatendo pela legalidade, vieram feridos da batalha; mas o
armamento e 14.000 cartuchos ficaram com ele.
Ora, se há em Pernambuco esse ódio enraizado contra o domínio
de uma família, esse ódio havia sido muito aumentado por fatos de
uma natureza extraordinária, que não são desconhecidos ao mundo;
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e vendo a Província abertas as portas da cidade para entrar José do.
Rego, Chico Máximo e outros facinorosos, quando a Província toda
entende que o caso é de vida ou morte, e não há mais questão pai ítica,
será prudente que o Governo espere pela chegada do vapor?
Creio que os fatos que tenho apresentado ao Governo são
bastantes para ele me tranqüilizar, dando uma resposta um pouco
mais positiva; à vista destes fatos, creio que não haja alguém que não
aventure o seu juízo de reprovação absoluta.
Eu quis ler, há pouco, a carta de um cidadão muito respeitável,
que não especula com as eventual idades. pai íticas, mas eu tive medo
que alguém visse o nome dele, e eu não quero comprometer o meu
amigo; mas se o Sr. Ministro a quer, eu lha confio. Esta carta conclui
dizendo que em casa do Sr. Souza se procedera a um clube, estando
presentes o Barão da Boa Vista, o Sr. Nabuco e outros; que nessa
ocasião o Sr. Souza resolvera revolver a Província, e que era o Sr.
Nabuco que, sentado à mesa do Vice-Presidente, ditava com tal precipitação que, nas Portarias, se demitia a quem não existia, e se nomeava
para lugares que não havia. Uma delas participava que, naquele momento, eram demitidos todos os Delegados e Subdelegados.
O Sr. Pereira da Silva -

Isto é incrível! Apresente documentos

que comprovem estes fatos.
O SR. NUNES MACHADO - Não sabe o nobre Deputado que
tenho uma reputação a perder, e que falo deste lugar? (Estrondosos
apoiados.) Não sabe que, tendo uma reputação a perder, não avançarei
fatos que não possam ser provados? (Nova explosão de apoiados.)
O Sr. Pereira da Silva - O nobre Deputado pode ter sido iludido.
(O SR. NUNES MACHADO lê uma parte da carta em que se
diz que a inversão feita pelo Sr. Souza Teixeira só pode ser comparada
à que fez outrora o mesmo Vice-Presidente ... )
Muitos Senhores -Ah! Ah! Apoiado!
O SR. NUNES MACHADO - Quando se tratar do Voto de
Graças, eu me explicarei melhor, e mostrarei que esse mesmo VicePresidente disse que, na ocasião em que entrou na administração
o Sr. Chicharro, havia razão para essa inversão, e que não havia paridade
de situação. Para se conhecer a razão, o espírito que dirigiu a inversão,
peço ao Sr. Ministro que leia a relação dos indivíduos demitidos,
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para ver se a natureza dos empregos não revela um desejo de vingança
de quem nasceu fídalgo; de quem, estando acostumado a dominar
uma Província, não se amoldava de bom grado a viver como um plebeu;
de quem não podia ver perdido este domínio com esta facilidade
e, por conseqüência, queria que houvesse de pagar caro a Província
que teve o nobre sentimento de emancipar-se dessa anomalia. Ofereço,
pois, à consideração do Governo esta carta.
Agora, vou ler uma carta de um homem que não é nosi;o amigo.
(Principia a ler.)

Um Sr. Deputado - Não é da Praia?

O SR. NUNES MACHADO - Está o nobre Deputado só a dizer:
da Praia, não é da Praia? Não sabe a história destas cousas? Um discípulo de Jesus Cristo não o vendeu? (Risadas.) Que argumento é,
contra as reflexões que tenho levado ao conhecimento do Governo,
esse dito do nobre Deputado: não é da Praia? Sim, o Sr. Souza Teixeira
foi da Praia, mas foi um judas, e o fato o provou, porque foi em sábado
de Aleluia quando apareceu. (Hilaridade prolongada.)
( *) Continua a ler a carta, na qual se diz que, contando serem novamente
anuladas as eleições para Senador, já se preparam para entrar o Barão da Boa Vista
e o Sr. Souza Teixeira, que foi nomeado para Coronel-de-Legião - um homem
que entretinha criminosa correspondência com José Pedro, e que tinha sido visto,
por diversas pessoas, armando e concitando gente para ir em seu socorro. Que
as novas nomeações recaíram, principalmente, sobre baronistas, o que tem desgostado a muitos, mas que deu um bom resultado: renascer a Praia, e não mais haver
distinção entre Praia nova e Praia velha.
O Governo, continua o orador, que procure a imprensa de
Partidos; ele não desconhece a força da Imprensa.

ambos

os

(*) Sinopse indireta do discurso.
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Não quero abusar da benignidade da Câmara, mas não posso
concluir sem mais uma observação; e peço a quem se tem dado ao
trabalho de publicar o resumo dos nossos debates que suprima, se
for preciso, tudo quanto acabo de expor, mas publique o que agora
vou dizer. (Sinais de atenção.)
Disse o Vice-Presidente, no seu relatório, que havia feito aquelas
demissões pela necessidade de retirar da influência pública empregados
criminosos e prevaricadores. Repilo, Sr. Presidente, com toda a consciência e com toda a força, esta afronta (apoiados) que fez esse homem
inconsiderado, esse judas, quando, para desenvolvimento de seu plano,
procurou lançá-lo na face de um Partido legítimo - na frase do Sr.
Ministro do Império-, porque pelos meios legítimos e constitucionais,
pelo meio da opinião, tem conquistado a posição que ocupa (apoiados);
posição, Sr. Presidente, que há de ocupar, não obstante o trucidamento
por que passou. (Apoiados.) A opinião não morre. Experimentemos,
vamos a esse campo legítimo, onde só quem vence tem direito de
governar. Nós temos obtido muitas vitórias destas, mas o ceticismo
dos nossos adversários é incurável. Anulou-se a eleição de Senadores
por Pernambuco, e foram reeleitos os mesmos candidatos com ainda
'maior número de votos. Constantemente o Partido da Praia manda
para esta Casa seus legítimos representantes ...
O Sr. Pereira da Silva - Sabe Deus como os Senhores vieram
aqui.
O Sr. Arruda - Nós não somos Deputados por Negreiros.

O SR. NUNES MACHADO - Saibam os nobres Deputados
que, desde que tenho uso da razão, e apareço em público, não soube
ainda com meus amigos recorrer a esses meios que a moral reprova.
Repilo, pois, Sr. Presidente, essa injúria irrogada com tanta
ousadia e exageração a u'a massa inteira de indivíduos que simbolizam
a opinião de um Partido. Um Partido que, com tanto sacrifício, a
despeito de uma resistência terrível, procurou realizar os seus princípios
de ordem, de moral e de justiça, certamente não merece insultos desta
ordem. Repilo, pois, do meu Partido, esses convícios, essas injúrias,
esse estigma que certamente pertence a outro que não ao meu lado.
Em uma parte me satisfaz a resposta do Sr. Ministro; mas devo
dizer que nesse relatório, nessa fraudulência desse Vice-Presidente,
vêm algumas palavras que quase se assemelham ao programa político
do Governo - justiça e tolerância -, e daqui nasceu a suspeita de
comprometimento do Governo. DEivo mais dizer ao Sr. Ministro que
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se deu na minha Província uma circunstância nova: é que, estando
já o Presidente no Governo, na Secretaria do Governo se lavravam
Portarias com antedata que eram depois assinadas pelo Vice-Presidente.
V. Exa. pedirá· explicações deste fato que trago à tribuna, porque
me custa crer que - se bem que a Secretaria fosse preenchida com homens como acabo de dizer - essa gente ousasse tanto.
Daqui, Sr. Ministro, nasceram estas suspeitas que tive a franqueza
de manifestar. Quando o Governo entendia que oferecia ao Brasil
uma política nova, mas não tinha dado mais passo algum para realizar
os seus desejos, vinha de Pernambuco esta grande amostra. Isto é
um pouco de mau agouro, e só a distância e o tempo é que poderão
fazer acreditar que o Governo é estranho a isto, e que ele procurará
realizar esses princípios que ninguém contesta, e que, aliás, são comuns
a todos os governos. Cumpre que o Governo, hoje, por atos, manifeste
a sua opinião debaixo da hipótese de que os fatos se deram como
eu os tenho relatado - afiançando-os com a minha honra, além dos
documentos que apresentei. Eu entendo que quando o Governo se
apresenta perante as Câmaras e, todavia - como por parte do inferno-,
se apresenta um desmentido desta ordem, ele tem necessidade de
alguma declaração mais explícita.
Outra circunstância: não acha V. Exa. que alguém pode reparar
em que neste ofício que nos leu não fossem dadas instruções ao novo
Presidente? Eu não faço uma acusação neste momento; sei que o
Governo não cuida só de uma cousa; mas, assim como eu faço meu
juízo, pode alguém mais fazê-lo; e isto pode prejudicar. O Governo
deve procurar que se tenha dele um juízo exato, uma opinião verdadeira, porque é só assim que será uma realidade o sistema que nos rege.
Entendo que o Governo não pode marchar desembaraçado, se não
for com a opinião.
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Reforma dos Tratados de Emigração
e das Leis Coloniais
28.06.1848
O SR.NUNES MACHADO (*) diz que quando se vê uma grande
Nação que parecia viver feliz, no meio da mais perfeita paz, gozando de todas
as vantagens de uma civilização sempre em progresso, das mais belas descobertas
do espírito humano, levantar-se como um gigante, arrojar-se a todos os riscos
de uma revOlução, destruir uma Monarquia que lhe procurou todos esses bens,
somente com o fim de abraçar a nuvem de uma igualdade mais poética do que
possível (apoiados; muito bem), não se pode estranhar que nós, que ainda estamos
na infância da civilização, lutando com todas as desvantagens, conseqüência dos
erros de uma organização feita por um povo colonial, demos um passo adiante,
procuremos por meio do exercício da nossa autoridade legal melhorar a sorte
do País, melhorar a condição desproporcionalmente inferior dos cidadãos brasileiros.
De todas as partes se ouvem clamores; um grito geral se levanta pedindo
medida a tal respeito. O Governo, que melhor pode conhecer as causas e avaliá-las,
entende que o remédio ao mal está em se melhorar os defeitos da nossa organização política por meio da reforma e da adoção de algumas leis. O orador não
nega que essas leis, que essas reformas sejam um bem real para o País, e tanto
que está disposto a concorrer com o seu voto para que neste sentido alguma
cousa se faça, mas acha que essas medidas por si só são insuficientes (apoiados),
e mesmo as considera fora da atualidade. Entende que são necessárias outras
das que satisfaçam interesses de outra ordem, interesses que, comprometidos como
se acham gravemente no País, tendem a erguer-se de maneira extraordinária, a gritar de maneira atroadora. São necessárias medidas que atendam à situação do
País, que acabem com essa anomalia terr(vel de serem os brasileiros verdadeiros
estrangeiros, hóspedes em seu próprio País .. (Apoiados.)
, O que vale à Inglaterra a sua legislação modelo, se ali está a Irlanda como
um espectro, ameaçando a sua integridade? O que valeu à França a sua ótima
legislação, se uma grande porção de franceses morria de fome por falta de ocupação? O que pode, pois, valer ao Brasil que a punição dos crimes pertença antes
aos Juízes inamovíveis do que aos Delegados e Subdelegados? O que importa

(*) Sinopse indireta dos discursos.
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que um Presidente de Província, um Comandante de. Armas, um Inspetor de
Tesouraria, um Juiz de Direito, deixem de ser eleitos. Deputad.os, se porventura
continuar o·País a estar sem garantia de meios certos de subsistência?
Não disse o nobre Presidente do Conselho que os fatos da Europa o tinham
atordoado, que S. Exa. os considerava menos políticos que sociais, que temia
a sua repercussão? Pergunta o orador, pois: em que corda do nosso coração esses
fatos acharão eco, poderão repercutir? Não será nesta circunstância lamentável
em que se acha o País, quando faltam ao cidadão brasileiro todos os meios de
ocupação? Então como não procura o Governo atalhar as conseqüências deste
mal? Por que não apresenta medidas que marchem passo a passo com as da organização política?
Senhores, continua o orador, ou por desavisados, ou por n ímia boa fé,
ou pela necessidade de sustentarmos o grande ato da nossa Independência, recorremos ao apoio estrangeiro; esse apoio nos foi vendido por um preço fortemente
usurário; fomos induzidos a abrir nossos portos ao mundo inteiro; oferecemos
em nosso País asilo seguro aos filhos de todos os países; aplicamos o princípio
da hospitalidade em toda a sua extensão sem nenhuma cautela, sem qualquer
restrição que garantisse a sorte futura dos brasileiros!
O resultado da falta de equilíbrio entre os brasileiros e estrangeiros é que
estes têm invadido tudo, e que os cidadãos brasileiros estão sem meios de explorar
em proveito seu a riqueza de seu País, porque não podem suportar a concorrência
dos estrangeiros, que estão em outras circunstâncias, e habilitados com outros
meios. Daqui nasce não se poder formar um espírito nacional, um comércio nacional; pelo contrário, foram os estrangeiros que, ligados pelo interesse comum,
formaram uma classe especial para monopolizarem todos os meios de ocupação,
de trabalho, enquanto para os brasileiros somente ficaram as dificuldades da situação e, ainda mais, todos os encargos, todas as alcavalas da associação.
O orador diz que a aplicação que fazemos do princípio de hospitalidade
não tem exemplo em parte alguma. Sempre a este respeito prevaleceu em todos
os povos o princípio do serva te ipsum. A hospitalidade nunca foi nem pode ser
admitida em tal escala que comprometa os interesses nacionais. Cumpre que a
este respeito imitemos nações as mais civilizadas que têm estabelecido salutares
restrições.
Conhece que o comércio é um direito natural do homem, é ele que liga
os povos em um amplexo fraternal; mas este direito não se deve exagerar a ponto
de sacrificarem-se os interesses nacionais aos estrangeiros. A cadeia da confraternização das nações só se pode formar pelos elos de uma verdadeira e justa reciprocidade.
Não são somente os capitalistas, os grandes introdutores e os grandes mestes
que vêm para o nosso País que recebem proteção; a invasso é absoluta, de todo
o gênero e espécie, para tudo e para todos; de modo que, em um país, principalmente como o nosso, estão ensaiados todos os meios de ocupação de trabalho.
Sendo assim, pode-se reputar possível que os brasileiros suportem a concorrência
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dos estrangeiros já completamente feitas7 f.a, /4. i5to :,iualdade, será isto reciprocidade que forma o laço confraternal das nações?
Não se pode dizer que o orador está declamando, quando está citando
fatos que o mesmo Governo tem sentido. Não tem o Governo achado embaraços
nessa parede estrangeira? Quantas vezes as necessidades do Governo não se têm
ressentido da falta de comércio nacional?
Serão comércio e indústria indiferentes pelo lado político? Não exercerão
estas duas entidades uma influência imensa e muito imediata sobre a sorte do
País, sobre a sua moralidade? Como, pois, negar aos brasileiros abrir um campo
mais extenso, consentindo-se-lhes ao menos esse pequeno comércio de retalho,
para que possam ir ensaiando, formando suas casas, e garantir, assim, um melhor
futuro para o País?
Procurar, pois, uma medida que atenda melhor à nossa situação, não pode
ser encarado como filho do regresso, do tempo do obscurantismo, como há pouco
disse uma das folhas desta capital. Este procedimento não pode nascer senão
do verdadeiro patriotismo. É um dever rigoroso dos Poderes do Estado.
Diz-se que o Brasil é pobre, que é imenso, que é despovoado e, que por
conseqüência, convém atrair ao País capitais e população estrangeiros. (Apoiados.)
Cumpre, porém, não confundir as cousas, e compreendê-las devidamente. (Apoiados.) O orador não admite princípios absolutos, senão nas ciências exatas e na
moral; os princípios econômicos são verdadeiros em tese, mas todos eles estão
sujeitos às leis da aplicação, às modificações das conveniências especiais do País.
A igualdade não está em proteger todos igualmente, e do mesmo modo;
a igualdade está em proteger cada um, conforme as suas circunstâncias. Muitas
vezes é igualdade proteger um com dez, e outro com cem. Entretanto, o princfpio
em tese é que deve haver liberdade de comércio; mas isto, assim em tese, não
tem significação. Os pafses que, como a Inglaterra, nada têm que esperar das forças
de seu solo, têm necessidade de abrir relações com todo o mundo; mas um país
novo como o nosso, que tem tudo a esperar da sua terra, admitir em tal escala
o princípio da liberdade de comércio e da hospitalidade, é procurar ter em resultado
o que se está vendo, o que todos lamentam, e ainda hão de lamentar.
Muito embora venham estrangeiros para o nosso Pafs, muito embora
procuremos atrair capitais estrangeiros, o meio até hoje empregado não é o mais
próprio ou, ao menos, o mais prudente. Demos garantias, ofereçamos vantangens,
mas vantagens tais que não possam inabilitar o brasileiro de se exercer em uma
profissão qualquer. O Brasil, pela necessidade de chamar população estrangeira,
não deverá tomar cautelas para que entre nós os pobres não sejam somente os
brasileiros? Poderá convir uma população desta ordem? Um povo sem meios de
subsistência pode ser moral? Não será isto uma circunstância que faça prever ao
Governo que as suas reformas políticas têm de sofrer estes embaraços se, porventura,
não curar estes males?
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Qual é a gente que aporta todos os dias às nossas praias? É gente que salta
em um dia e, daí a poucos instantes, está toda arrumada, porque encontra aqui
uma classe sua, forte e poderosa, senhora de todas as posições, que a protege.
O brasileiro pode concorrer com essa gente? É nas capitais que nós precisamos
de população? E deve ainda continuar a admitir-se o princípio da hospitalidade
em toda a sua extensão e liberdade, podendo cada um desses estrangeiros vir para
cá sem cautela alguma, nem mesmo pelo lado da Polícia, pois que tais cautelas
se limitam a exigir que os estrangeiros se apresentem à Polícia na sua chegada?
Quais são as garantias que daqui resultam para o País? E que gente é essa? É gente
que aqui chega e, no outro dia, está-nos pagando a hospitalidade intrometendo-se
nas nossas questões! É gente que na Província de Pernambuco se apresenta declaradamente inf1luindo na política! É gente que sustenta as folhas da Oposição em
Pernambuco, e que manda escrever uma folha insultando a Rainha legítima de
Portugal, filha deste País. Eis a gente que, sem cautela, admitimos no nosso País.
A população que nos serve é a população moral e virtuosa; ofereçamos a uma
tal população vantangens para que venha para o nosso País cultivar as nossas
terras, e não para dentro das cidades, onde não precisamos de mais gente.
Se o projeto do orador não for bom, se não merecer a aprovação do Governo, substitua-se por outro; o orador não tem o desvanecimento de pensar que
o seu projeto é suficiente; quando o apresentou, ele disse que era apenas um
incentivo para levar o Governo a entrar nas medidas de melhoramento do País
também por este lado.
Declara que não ficou muito contente com a resposta do Sr. Ministro
dos Negócios Estrangeiros. Louva a prudência do Sr. Ministro; mas parece-lhe
que tanto ele não está convencido das dificuldades que pareceu temer, que S. Exa.
disse que o projeto poderia apresentar algumas dificuldades. Mas quando há de
o Governo tomar a iniciativa? Quando se há de ver uma mudança de linguagem?
E quais mesmo poderão ser estas dificuldades? Serão trabalho de Gabinete, ou
serão dificuldades diplomáticas? Parece-lhe que as dificuldades não podem nascer
do tratado perpétuo com a França, não só à vista da declaração do Sr. De Lamartine, mas porque a palavra perpétuo não tem a extensão que se lhe tem querido dar.
Um tratado com a condição de perpétuo pode ter menos duração do que
outro, cuja duração está declarada, porque não é possível que um país se queira
escravizar perpetuamente, comprometendo o seu futuro. A base dos tratados
é a facilidade do País, e seria absurdo que nações estabelecessem suas relações
de umas para outras por meio de tratados para obterem o fim de sua facilidade,
uma vez que esses tratados pudessem ser perpétuos e de uma duração infinita,
quando a situação que tinha ditado o tratado podia variar na extensão do infinito.
Quisera ouvir a opinião do Sr. Ministro a este respeito.
O Sr. Souza Franco (Ministro dos Negócios Estrangeiros) conhece que
o Sr. Nunes Machado não está ostentando senão as suas convicções, dando mais
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uma prova de seu patriotismo; observa, porém, que, felizmente para o Brasil, esta
qualidade de ostentação de convicções e de patriotismo é muito geral. O que,
pois, cumpre procurar nestes casos é a justiça e conveniência dos meios.
Não disputa os bons desejos do Sr. Deputado, mas disse que queria ouvir
suas razões para apreciar a bondade do projeto; não viu, porém, que fosse discutido
este ponto, isto é, que a bondade da medida e sua vantagem é tal que convinha
adotá-la, apesar das dificuldades que possa encontrar.
Infelizmente, o nosso País, na sua organização econômica e comercial,
não tem todas as garantias necessárias para dar aos habitantes do Império todos
os meios de trabalho que lhes devem competir; mas, deste reconhecimento, para
a adoção da medida que o Sr. Deputado propõe, vai alguma cousa.
O orador não tem dúvida em declarar que é opinião do Governo, assim
como o é do País, que um tratado existe que pesa sobre nós de uma maneira que
realmente desejamos que não pesasse; mas não está nas mãos do Governo, nem
de outrem, destruir de repente um fato existente.
Há no tratado com a França quesitos que nos impedem de tomar medidas
que a nós conviriam, e que trazem embaraços à nossa soberania; mas deste fato
não se segue que se deve declarar imediatamene o rompimento do tratado.
O Sr. De Lamartine disse que os tratados de 1815 não existem mais, mas
ele acrescentou que esses tratados não existem senão como fatos que se devem
m·odificar de comum acordo. Isto indica que o Sr. De Lamartine tem em vista
modificar esses tratados por um acordo, e não de uma maneira imediata.
É sabido que o Governo do Brasil, impressionado da necessidade de modificar este estado de cousas, tem lançado mão de meios para o fazer, e que trabalha
neste sentido; assim, parece que seria preciso que o Sr. Deputado demonstrasse
as vantagens da medida que propôs, para que se pudessem prever imediatamente
os embaraços que poderá encontrar o Governo aos meios que supõe que poderia
empregar para modificar-se o tratado. Entretanto, fazendo justiça ao Sr. Deputado
a quem responde, observa que, quando se trata dos meios de acabar com disposições
que de alguma maneira nos atam as mãos para modificarmos a legislação do País,
é preciso principalmente fazer sentir aos estrangeiros que as nossas vistas não são
diminuir as garantias que eles têm, mas, pelo contrário, assegurá-las do modo
o mais conveniente possível.
Parece-lhe que o Sr. Nunes Machado confundiu um pouco as garantias,
que todos os países dão aos estrangeiros industriosos que vêm trabalhar dentro
dele, com os obstáculos que nos traz o trabalho estrangeiro feito em outros países.
Quer acreditar que as vistas do Sr. Nunes Machado são não pôr dificuldade alguma
ao trabalho estrangeiro dentro do País. (Apoiados.)
Diz-se que no estado do nosso País se precisa essencialmente de medidas
administrativas; mas o orador pede que lhe seja permitido observar que da verdadeira liberdade e segurança do País é que nasce o seu desenvolvimento, a sua
prosperidade. (Apoiados.) Cumpre, pois, tratar primeiro de modificar as leis que
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tendem a privar os brasileiros do grau de liberdade que devem ter; sem isso, não
se pode esperar que o País prospere.
O Governo está impressionado da necessidade de equilibrar melhor o
estado dos brasileiros, a fim de que melhor possam suportar certos ônus que
existem no País, de sorte que o estado dos brasileiros não seja inferior ao dos
estrangeiros. Mas não se pode persuadir a que projetos que dão tratados como
não existentes sejam meio de entrar em carreira nova.
Esse meio só pode ser conseguido tendo o corpo legislativo confiança
no Gabinete; e esta confiança pode parecer diminuída quando o corpo legislativo,
em lugar de deixar ao Governo a escolha dos meios, o circunscreve a certos e
determinados meios.
Acha-se muito conveniente que se entre na discussão da matéria, para
que se tenha conhecimento de que o mesmo projeto do Sr. Nunes Machado traz
muitos inconvenientes, que ele talvez não previsse; que favorece demasiadamente
uma classe, em prejuízo de outras classes; e que o fim que o Sr. Deputado teve
em vista só se pode conseguir por um conjunto de medidas muito mais satisfatórias.
O Governo não está persuadido, nem que seja tempo de tentar conseguir
o fim por este meio que lembrou o Sr. Deputado, nem que o projeto que ele
ofereceu seja o mais próprio para isso. Não quer entrar agora na discussão do
projeto; do contrário, demonstraria que, de fato, o estado da população ficaria
muito mais prejudicado com medidas deste gênero.
O Sr. Ferraz não esperava que se discutisse hoje o projeto e a emenda;
não pode, pois, estar preparado para entrar em sua discussão. Julga, porém, do
seu dever, depois que o Sr. Ministro mostrou a conveniência de espaçar por algum
tempo a discussão, expender a sua opinião.
A obrigação do estadista não é unicamente atender ao grito geral que
se levanta a favor ou contra uma medida, e, sim, e principalmente, atender à
conveniência de se adotar ou revogar essa medida.
Um grito geral tem-se levantado de uma maneira exagerada: o que cumpre
ao estadista? Esclarecer a opinião pública, mostrar quais são as necessidades reais,
e, conforme estas necessidades, preparar um trabalho com devido tempo e madureza para ser adotado pelas Câmaras.
Uma das causas principais desse grito, que o orador considera exagerado,
é, na sua opinião, a escravidão. (Apoiados.) Ninguém pode contestar que, em
conseqüência deste mal, a maior parte dos cidadãos não se quer prestar a certos
misteres; todos procuram as posições mais elevadas. Outra razão principal é que
parte da população é distraída de seus empregos pelo grande peso que lhes resulta
do serviço da Guarda Nacional, das Milícias, ou Exército, ou mesmo dos jurados que em nosso País se considera oneroso, mas que em toda a parte se reputa honroso. Este grito talvez tenha também origem hoje em outra causa que o orador
se não encarrega de examinar agora.
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Que esse grito é exagerado, parece-lhe não admitir dúvida. Neste momento,
acaba o orador de ler uma folha de Pernambuco em que vem um projeto baseado
nos princípios mais subversivos da felicidade do País. Recomenda aos Srs. Deputados a leitura desse projeto, aparecido em uma célebre Voz do Brasil, de 19 de
junho deste ano. As idéias que o Sr. Nunes Machado tem aqui apresentado estão
aí consignadas de um modo muito exagerado. Parece que o fim principal do autor
daquele projeto é reduzir a nossa população aos termos em que se acha, e não
aumentar a imigração, tão necessária para o nosso País.
Este grito, estas exageradas idéias são partilhadas pela parte menos pensante
da população, que não tem juízo próprio, mas de empréstimo, a quem se imprime
conforme as circunstâncias do momento. O estadista, pois, deve opor barreira,
retificar as opiniões, preparar o terreno, para que possa vingar alguma medida útil.
- Apadrinham-se os autores dessas idéias com uma muito mesquinha, e
dizem que as teorias econômicas nada valem, são meras teorias; mas o orador
entende que nenhum homem pode ser bom administrador sem ter conhecimento
das teorias econômicas. Portanto, aqueles que pensam desta maneira, pensam
erradamente. As teorias da economia pai ítica servem sempre de farol ao estadista,
ao legislador. Uma destas teorias é a liberdade da indústria comercial. Aqueles
que se propõem a pôr em prática esta teoria o fazem, não da maneira por que
hoje se pretende estabelecer, inteiramente apartada de todas as idéias do século,
nem também de uma maneira absoluta. As teorias que apresentam são mais ou
menos restritivas, conforme o estado comercial do País, e para isso lançam mão
das pautas protetoras, e outras medidas desta natureza, mas nunca coarctam a
liberdade comercial.
Parece-lhe que o Sr. Nunes Machado confundiu as duas questões que dizem
respeito ao comércio e à indústria dentro do País. O orador quisera que ele não
saísse do segundo campo, e não trouxesse exemplos do primeiro em apoio da
sua opinião. Entende que o projeto deve ser atendido nesta segunda parte, mas
com circunspecção, atendendo-se às circunstâncias em que nos achamos; porque
muitos dos nossos concidadãos desejam e procuram emprego, e não o encontram,
quer no comércio, quer em outro ramo qualquer; mas deve-se atender também
a que o Brasil tem necessidade de capitais, e que, ainda que estabeleçamos uma
medida qualquer sem que se dê abundância de capitais, não produzirá em certos
lugares senão um verdadeiro monopólio; contrário à grande massa dos consumidores.
Proíbe-se, por exemplo, aos estrangeiros vender a retalho em certos lugares;
qual será o resultado? Haverá capitais suficientes para trazer ao mercado, por
meio do retalho, tudo o que houver de melhor? O brasileiro há de se ver em grande
embaraço para obter estes capitais, e .quando consiga obtê-los, talvez seja a preço
muito subido. Em tais circunstâncias, que concorrência pode haver? Por outro
lado, quando não se der isto, dá-se ainda outra cousa que atualmente ocorre:
os brasileiros, empregados no comércio de retalho, são pela maior parte caixeiros
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dos negociantes estrangeiros. Se este fato se dá, por que não concluem os nobres
Deputados dele alguma cousa? É falta de capitais, meus Senhores? (Não, não.)
Então, por que é? Proíbe-se a concorrência dos brasileiros? Se não se proíbe a
concorrência, por que são eles meros caixeiros dos estrangeiros?
Apresentará ainda outra razão, e é a falta de população. Cumpre ter muito
cuidado em não estabelecer medidas restritivas que possam levantar uma barreira
à emigração útil da Europa, tanto mais quanto nos pode vir daí, nas circunstâncias
atuais, uma grande emigração de capitalistas e industriosos. Nos Estados Unidos,
que nos devem servir de tipo, quando se trata de emigração, apesar de ter ela
sido espantosa, e de se terem baldeado para o seu território centenas de homens,
alguns inúteis, e outros perigosos à ordem pública, não se tem ainda estabelecido
medida alguma restritiva, e ninguém contestará que os Estados Unidos têm florescido, e florescerão por muito tempo.
Parece-lhe necessário destruir qualquer ·impressão que o discurso do Sr.
Nunes Machado possa produzir contra os estrangeiros. Disse aquele Sr. Deputado
que, mal os estrangeiros assentavam o pé no nosso terreno, se envolviam em nossa
política. O orador crê que as idéias do Sr. Deputado não pertencem à época atual,
mas a outra época, em que certos princípios não estavam desenvolvidos, e em
que mesmo a população não estava tão esclarecida como hoje. Há um fato que
ninguém pode contestar, e é que as cidades para onde tem sido maior a imigração
se acham em um pé de opulência que faz inveja às mais cidades do Brasil (apoiados);
e outro fato que também se não pode contestar é que pelo lado da segurança
estas cidades nada têm perdido.
Contesta também ao Sr. Deputado a influência que ele diz terem os estrangeiros. Não vê como eles a possam exercer no nosso País. Pode dar-se nos Estados
Unidos, onde um Partido que consegue ocupar o Poder trata logo de alterar a lei
da naturalização para, por este meio, obter grande número de votos dos emigrados.
Entre nós, porém, não se dá isto. Que influência, pois, podem ter os estrangeiros
pelo lado político? Talvez seja a influência resultante da amizade que têm esses
homens políticos, de um lado, com certos estrangeiros; mas crê que esta influência
nem é perigosa, nem tem sido nociva.
Não entrará na questão da liberdade comercial, porque é estranha à matéria.
Esta parte é suscetível de grande discussão. Hoje, em todos os países, se reúnem
os economistas para conferenciarem a respeito do grande princípio da liberdade
do comércio, e a maioria segue a opinião que a indústria de um país ganha com
a concorrência dos outros países.
Mas há um terreno especial em que convém que se discorra, e vem a ser
aquele em que se acha colocada a administração pública em virtude dos artigos
perpétuos de tratado com a França. Disse-se na Câmara que esse tratado não
existe. Pode-se discorrer vagamente sobre esta matéria, mas o que importa é saber
se o Governo francês considera o tratado não existente. É uma questão, cuja
solução depende de mútuo acordo, exceto por meio do rompimento, de guerra.
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Ora, convirá romper estes artigos perpétuos sem ser pelo meio pacífico, pelo mútuo
acordo das partes contratantes? Convém recorrer a outros meios, que não sejam
os pacíficos, para sustentar uma idéia? Promete esta idéia vantagens acima das
desvantagens de uma luta, qualquer que seja o seu caráter? É esta a grande questão.
Uma medida que não importa nem na milésima parte desta, qual o imposto sobre
caixeiros estrangeiros, tem sido votado pelo corpo legislativo, e por ele retirada
em conseqüência de obstáculos diplomáticos.
O orador crê que é pensamento muito universal no Brasil obter a revogação,
a cessação das disposições destes artigos perpétuos; mas julga dever esperar que
o Ministério atual obtenha, pelos meios diplomáticos, a cessação desses artigos
perpétuos; está mesmo persuadido de que a época atual da França é propícia
a estes desejos, e, por conseqüência, solicita da Câmara um favor, e vem a ser
o de espaçar por algum tempo esta medida, até que o Governo prepare o terreno
sobre que ela deve assentar. Não esqueçamos (exclama o orador) os nossos deveres,
os interesses dos naturais do Brasil, e a sua sorte atual; mas não sacrifiquemos
também os interesses do País a medidas de momento, que podem trazer dificuldades, e mesmo talvez alguma cousa que sombreie a paz que gozamos com qualquer
nação estrangeira.
Mostra não ser suspeito nesta matéria, pois quando se tratou do imposto
sobre caixeiros estrangeiros, foi o orador quem defendeUI, e talvez iniciasse a
idéia, posto que outro a propusesse. Declara mais que não se pôde conformar
muito com o procedimento do Ministério passado a este respeito; mas o fato
é que dificuldades podiam aparecer, e, ante às dificuldades diplomáticas, crê que
qualquer rasgo de patriotismo, de entusiasmo, deve-se um pouco arrefecer, porque
este patriotismo não consente que a Pátria sofra com o rompimento com nações
estrangeiras.
Solicita, pois, o adiamento da matéria para a sessão seguinte, de conformidadecom o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Propondo este adiamento, o orador não se recusa a votar por qualquer
idéia indireta que possa produzir o efeito que se tem em vista. Deseja que se matem
todos os obstáculos que se opõem a que a mocidade brasileira seja empregada
convenientemente no comércio e na indústria.
As discussões que tendem a esclarecer qualquer matéria, e a tirar certos
preconceitos da população sempre convêm. Mas discussões há que em certas
épocas produzem pior efeito do que em outras, e o orador não sabe se a época
atual será a mais azada para isto, e se, tendo a Câmara de tratar medidas urgentes,
convém ocupar-se de uma medida destas. A Maioria tem compromissos muito
fortes para com o País, e o Ministério.também; cumpre, pois, que todos convirjamos
para realizar estes compromissos.
O orador não pode concordar em que deste remédio se deva tratar antes
da Organização Judiciária, e outras medidas propostas. A liberdade individual
está um pouco desprotegida, não só pelos vícios radicais que existem em todos
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os Tribunais do Império, mesmo inamovíveis, mas ainda pelos vícios radicais
que existem na legislação respectiva.
O orador se persuade de que não pode haver garantia de segurança individual
e liberdade, quando os cidadãos têm de ser julgados por delegados do Governo,
e quando os juízes não têm a devida independência para que possam assegurar
essa garantia individual, essa liberdade. Por outra parte, de todos os lados políticos,
tem-se erguido um grito geral pela necessidade de garantias para a segurança individual. É preciso atender a isto: é uma das necessidades mais instantes que temos.
Depois da segurança individual, vem a liberdade política; e pode-se dizer
que existe esta liberdade, quando o Poder Legislativo, segundo nossas leis, pode
ser designado pelo Governo; quando pode dar-se a hipótese de os Poderes Legislativo e Executivo estarem concentrados na mesma entidade e, pelo defeito da
Organização Judiciária, pode dar-se a hipótese de o Governo poder concentrar
em suas mãos todos os Três Poderes? Certamente que não!
Tem, pois, provado que estas medidas devem preceder a quaisquer outras.
O orador manda à Mesa o seu requerimento, que é apoiado.
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Aparte, 119, 127, 130, 140, 142,
Delamare, 49, Autor do "Dicionário de
143, 144, 145, 146, 147, 148,
direito administrativo"
149,150,151,152,153,154,
Deodoro da Fonseca, Manoel, ver
155,156,158,159,160
Fonseca, Manoel Deodoro da,
Franco, Afonso Arinos de Melo, ver
marechal,
Afonso Arinos
Dias de Carvalho
Franco, Bernardo de Sousa, ver Sousa
Aparte, 158
Franco
Dom José
Frei Caneca, ver Caneca, Joaquim do
Aparte, 73
Amor Divino, frei
Dom Manoel do Monte Rodrigues de
G
Araújo
Aparte, 103, 110
Galvão, 124
Dom Manoel do Monte Rodrigues de
Galvão, Sebastião de Vasconcelos, 44
Araújo, 9<? bispo do Rio de Janeiro,
Gama, Antônio Pinto Chichorro da, 17,
ver Dom Manoel do Monte Ro18,20,21,23,24, 170
drigues de Araújo
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Lima de Caeté, 166, 167
Limpo de Abreu, 68
Aparte, 76
Loióla, 1nácio Bento de, 15, 18
Lopes Gama, 136
Lopes Neto, Felipe, 16
Lucena, Henrique Pereira de, 22
M
Machado, Joaquim Nunes, ver
H
Nunes Machado
Henriques de Rezende, 43. 93
Maciel Monteiro, 19, 41
Aparte, 86, 94
Magalhães, João José Moura,
Homem, Francisco de Sales Torres, ver
ver Moura Magalhães
Torres Homem
Magalhães Júnior, Raimundo, 17, 20, 43
Manoel, Bento, marechal, 148
Itamaracá, barão de. ver Maciel Monteiro Maranhão, João de Barros Falcão de
Albuquerque, 27, 28, 169
J
Marinho
Jansen do Paço
Aparte, 70, 76, 77, 78, 108
Aparte, 107
Marinho, José Antonio, ver Marinho
Joaquim Nabuco, 17, 18, 19,20,21,24,
Marquês do Paraná, ver Carneiro Leão
32,34,36,43,44
Martins, Francisco Gonçalves, ver
José Bento, senador, 148
Gonçalves Martins
José Mariano, 35, 36
Martins, Francisco de Sousa, ver
José Pedro, ver Pedro, José
Sousa Martins
Junqueira
Martins, Manoel de Sousa, ver Parnaíba,
Aparte, 144, 152, 153
Manoel de Sousa Martins,
Junqueira, João José de Oliveira,
visconde da,
ver Junqueira
Mascarenhas, José de Assis, ver Dom José
Melo, Afonso d' Albuquerque, ver
K
Albuquerque Melo
Kossuth, 27, 28, 29
Melo Jerônimo Martiniano Figueira de,
L
~er Figueira de Melo
Lacordaire, 25
ivielo, Urbano Sabino Pessoa de,
Lagrange, 24
ver Urbano
Lamartine, 178, 179
Melo Franco, Afonso Arinos de,
Lamenais, 25
ver Afonso Arinos
Leão, Honório Hermeto Carneiro,
Mendes, Manoel Odorico, ver Odorico
ver Carneiro Leão
Mendonça, 138
Leite, Nicolau Rodrigues dos Santos
Mendonça, Capistrano de, padre, 27
França, ver França Leite
Mendonça, Gabriel Getúlio Monteiro de,
Leroux, Pierre, 24
ver Getúlio
Lima, 167
Monsenhor Pinto de Campos, ver
Lima, José Inácio de Abreu e,
Pinto de Campos, monsenhor
ver Roma, padre
Monteiro, Antônio da Costa Rego,
Lima, Pedro de Araújo, 74
ver Rego Monteiro

Gama, Caetano Maria Lopes, ver
Lopes Gama
Garibaldi, 27
Getúlio
Aparte, 148, 149
Gonçalves Martins, 130, 136, 137
Aparte, 165
Guilherme, João, 165
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Monteiro, Antonio Peregrino Maciel,
ver Maciel Monteiro
Moraes, 165
Moraes, Manoel Pereira de, 22
Moura Magalhães, 138
Muniz Tavares, 43
N

Nabuco
Aparte, 89
Nabuco de Araújo, 17, 36, 170
Nascimento Feitosa, 32
Nunes Machado, 15, 16, 21, 22, 29, 31,
33,34,36,37,38,39,40,41,42,
118, 119, 120, 126, 127, 128, 129,
130,131,132,133,135,137,138,
139,140,141, 142, 158, 159, 163,
164,165, 168, 169,170,171, 172,
173,178,179,180,181,182

o
Odorico
Aparte, 111, 116
Oliveira, Romualdo Alves de, 16
Oliveira, Saturnino de Sousa e,
ver Sousa e Oliveira
Oliveira Lima, 25
Oliveira Viana, 21, 43
Otoni
Aparte, 68, 72, 75, 76, 78
Otoni, Teófilo Benedito, ver Otoni
Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de, 35, 36
p

Paço, Antônio Jansen do, ver
Jansen do Paço
Padre Feijó, ver Feijó, Diogo Antonio,
padre,
Padre Roma, ver Roma, padre
Paraná, marquês do, ver Carneiro Leão
Paranhos, 35
Parnaíba, Manoel de Sousa Martins,
visconde da, 88
Paula, Vicente de, 136, 137, 138
Paula Sousa, 31
Paulino
Aparte, 84

XVI

Pedro, José, 165, 166,167,171
Pedro Boticário, 37
Pedro Ivo, 18, 21, 35
Pedro Uchoa, 92
Pedroso, Antônio Pereira Barreto, ver
Barreto Pedroso
Peixoto, Afrânio, 27
Peixoto de Alencar
Aparte, 69, 70, 71, 73
Pena, Herculano Ferreira, 21, 33
Pereira, José Clemente, 88
Pereira da Costa, 17
Pereira da Silva
Aparte, 170, 172
Pimentel, José de Barros, ver
Barros Pimentel
Pinto, Antonio da Costa, 21
Pinto de Campos, monsenhor, 25,
28,29
Platão, 134
Proudhon, 24, 25
R

Ramos, José l ldefonso de Sousa,
ver Sousa Ramos
Rego, José do, 170
Rego, Sebastião, 138
Rego, Monteiro, 47
Rezende, Venâncio Henriques de,
ver Henriques de Rezende
Rodrigues dos Santos
Aparte, 156
Roma, 88
Roma, José Inácio Ribeiro, 22
Roma, padre, 21, 23, 25

s

Saint-Simon, 25
Santiago, 138
Santos, Gabriel Rodrigues dos,
ver Rodrigues dos Santos
Sarmento, Casimiro José de
Moraes, 16
Silva, Antônio Carlos de Andrade e,
ver Antônio Carlos
Silva, Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada Machado e, ver
Andrada Machado

Silva, João Manuel Pereira de, ver
Pereira da Silva
Silva, Vicente Ferreira de Castro e, ver
Ferreira de Castro
Silveira, Pedro Ivo Veloso da, ver
Pedro Ivo
Sousa, 169
Sousa, Antônio Francisco de Paula e,
ver Paula Sousa
Sousa, Paulino José Soares de, ver
Paulino
Sousa e Oliveira
Aparte, 147
Sousa Franco, 32
Sousa Martins
Aparte, 78
Sousa Ramos, 159
Aparte, 126, 136, 160
Sousa Teixeira, 170, 171
T
Taques, Benevenuto Augusto de
Magalhães
Aparte, 169
Tavares, Francisco Muniz, ver
Muniz Tavares
Tavares, Jerônimo Vilela de Castro, ver
Vilela Tavares
Teófilo Otoni, ver Otoni
Tobias
Aparte, 107
Tobias de Aguiar, ver Tobias
Tomás Xavier, 140
Torres Homem, 35
Torres Homem, Francisco de Sales, ver
Torres Homem

Uruguaiana, barão de, ver Ferraz,
Angelo Muniz da Silva,

V

Vasconcelos, Bernardo Pereira de,
senador, 77, 78
Vasconcelos, Francisco Álvares Machado
de, ver Álvares Machado
Veloso, Manoel Paranhos da Silva, ver
Paranhos
Vilela Tavares, 16, 17
Vilela Tavares
Aparte, 132, 135, 146, 148, 153
Visconde da Parnaíba, ver Parnaíba,
Manoel de Sousa Martins,
visconde da,
Visconde de Ouro Preto, ver Ouro Preto,
Afonso Celso de Assis Figueiredo,
visconde de,

w
Wanderley, João Maurício Cavalcanti da
Rocha, ver Wanderley
Wanderley
Aparte, 114, 164

z

u
Zizka, Jan, 28
Uchoa
Aparte, 133
Uchoa, Pedro, ver Pedro Uchoa
Urbano,21,22,41,86,90,91
Urbano
Aparte, 160
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