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CAPÍTULO II

A Questão Religiosa (1873-1875)
I – Origem da chamada Questão Religiosa1

O ano de 1873 é o da chamada Questão Religiosa, o maior abalo que ex-
perimentou a Igreja do Brasil no Segundo Reinado. Em 27 de dezem-
bro de 1872, o novo bispo de Olinda, D. Frei Vital Maria Gonçalves de 

Oliveira, jovem capuchinho pernambucano, ordenou ao vigário da paróquia 
de Santo Antônio, no Recife, que exortasse o Dr. Costa Ribeiro, membro da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento e maçom conhecido, a abjurar a Maço-
naria, “seita condenada pela Igreja”, acrescentando: “Se por infelicidade este 
não quiser retratar-se, seja imediatamente expulso do grêmio da irmandade, 
porquanto de tais instituições são excluídos os excomungados”. No mesmo 
sentido expediu ordem aos vigários de outras freguesias, indicando outros 
membros de irmandades, que eram maçons conhecidos. A Irmandade de 
Nossa Senhora da Soledade, na Boa Vista (outro bairro da cidade do Recife), 
negou-se logo a expulsar do seu grêmio os irmãos que não quiseram abjurar 
a Maçonaria, e imediatamente, em 5 de janeiro de 1873, frei Vital lançou con-
tra a irmandade e a sua capela pena de interdito, que só deixaria de ter vigor 

1 A questão religiosa de 1873 deu lugar a um grande número de publicações (Catálogo da 
exposição de História do Brasil, I, p. 752 e seg.). Ver especialmente: a discussão nas Câma-
ras; A missão especial a Roma, pelo barão do Penedo, Londres, 1881; A questão religiosa 
perante a Santa Sé, réplica do bispo do Pará, Macedo Costa, Maranhão, 1886; O bispo do 
Pará e a missão a Roma, tréplica de Penedo, Lisboa 1887; O barão de Penedo e a sua missão 
a Roma, pelo bispo do Pará, Rio, 1888; Direito contra o direito, pelo bispo do Pará, Rio de 
Janeiro, 1874; os discursos de Zacarias e Ferreira Viana no Supremo Tribunal, em defesa 
dos bispos; Consultas do Conselho de Estado; Considerações relativas ao beneplácito e re-
curso à Coroa, pelo conselheiro de Estado marquês de São Vicente, Rio de Janeiro, 1873; 
Antagonismo de alguns cânones do último concílio de Roma com as leis e os princípios cons-
titutivos das liberdades políticas dos brasileiros e necessidade de modificar as relações do 
Estado com a Igreja, pelo Dr. J. J. de Morais Sarmento, Lisboa, 1873; e, com relação às ques-
tões que determinaram o procedimento dos bispos e do governo: Carta pastoral do exmo. 
e revmo. bispo do Pará, publicando as constituições dogmáticas do sacrossanto Concílio do 
Vaticano, São Luís do Maranhão, 1871; História abreviada das sociedades secretas, pelo 
marquês de Lavradio, Lisboa, 1854; O Papa e o concilio, por Janus, versão e introdução de 
Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1877. A introdução, escrita do ponto de vista radical contra 
o ultramontanismo, refere-se às principais fontes e condensa as autoridades de uma e 
outra doutrina.
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pela retratação ou eliminação dos irmãos filiados à Maçonaria. Como a ma-
triz da Boa Vista, estavam as outras principais igrejas do Recife, e assim o in-
terdito das capelas de irmandades importava a suspensão do culto público 
em toda a cidade por tempo indefinido.

A agitação que se seguiu a esse ato no Recife foi grande, e sendo a Maço-
naria uma só em todo o país, levantou-se, de todos os focos maçônicos, o mes-
mo clamor contra o prelado que se mostrava resolvido a separar a Maçonaria 
da Igreja.

Em princípio, o direito do bispo de privar da opa, na missa, os que in-
sistiam em cingir à noite, nas lojas, o avental maçônico era perfeito; nem se 
compreende que a última palavra de liturgia pertença ao ministro de Estado 
e não ao chefe da Igreja. O modo, porém, por que se achavam formadas as 
irmandades entre nós, a dependência em que estava delas o culto público, 
o fato mesmo de estarem todos convencidos de que a Maçonaria no Brasil 
não professava intuitos anticatólicos, de que, se a sua natureza de sociedade 
secreta, as suas tradições políticas, o espírito de sua fundação, implicavam 
tal antagonismo, os maçons brasileiros não tinham conhecimento dessa ten-
dência e viviam inteiramente isolados da Maçonaria revolucionária e in-
ternacional denunciada pelas bulas dos papas; todas essas circunstâncias 
especiais explicavam a condescendência, a tolerância dos nossos bispos pe-
rante a participação dos maçons nas coisas do culto e a sua presença nas ir-
mandades. Dava-se, por outro lado, nas relações da Igreja e do Estado, entre 
nós, uma espécie de quase contrato. Decerto, não tinha havido nunca uma 
concordata, mas os pontífices se haviam sempre conformado ao regime cons-
titucional estabelecido em nosso país, sob o qual a Igreja brasileira gozava 
de profunda paz. Qualquer mudança essencial nesse regime devia ser feita 
sob a responsabilidade da Santa Sé mesma, ou sob a sua inspiração direta, 
e não por ato independente de um bispo, obrando por si só, em sentido con-
trário ao de todo o episcopado. Se por um lado era justo que o bispo tivesse 
o direito de afastar de junto do altar-mor os membros das irmandades que 
não obedeciam à sua voz, por outro lado, desde que ele o não podia fazer 
sem fechar as igrejas e suspender o culto público, nem tampouco sem rom-
per o modus vivendi existente no Brasil entre a Igreja e o Estado a respeito 
do beneplácito, a questão assumia tal gravidade que devera ser tratada, não 
a golpes de interditos na diocese, mas diplomaticamente, em Roma, com o 
próprio Santo Padre.
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II – A Questão Religiosa no Conselho de Estado

A questão religiosa teve a seguinte marcha: ação dos bispos, primeiro 
o de Olinda (dezembro de 1872), depois o do Pará (março de 1873), contra as 
irmandades maçônicas; provimento do recurso à Coroa; desconhecimento, 
pelos bispos, da intervenção do Estado; processo de responsabilidade; pro-
núncia, prisão, julgamento, condenação, e, em 1875, anistia.

Por diversas vezes o Conselho de Estado foi ouvido sobre o modo de re-
solver o conflito.

A primeira consulta é em 12 de fevereiro de 1873, quando apenas come-
çava a questão.

Os quesitos formulados foram estes:

1º Se as bulas que fulminam penas contra as sociedades maçônicas, 

não tendo sido placitadas, podem ter vigor no Brasil? 2º Em qualquer caso, 

se podem ter aplicação às sociedades maçônicas do Brasil, à vista do nosso 

direito? 3º Até que ponto pode ir a ação e a intervenção dos prelados dioce-

sanos nas irmandades e outras associações que participam do caráter re-

ligioso, regidas por compromissos ou estatutos aprovados pela autoridade 

civil, assim como pela eclesiástica na parte que lhe compete? 4º Que pro-

vidências cabia ao governo dar a respeito dos atos do bispo de Olinda em 

relação às irmandades que contam maçons em seu grêmio, e de atos seme-

lhantes dos prelados diocesanos?

Nabuco responde da seguinte forma: ao 1º quesito, negativamente, à vis-
ta do art. 102, § 14, da Constituição do Império.2 Ao 2º quesito:

Quando essas bulas fossem placitadas, elas não podiam ter aplicação 

às sociedades maçônicas do Brasil, porque a jurisdição eclesiástica, à vista 

do art. 8º do Código do Processo, está reduzida às matérias puramente espi-

rituais, e essas sociedades são evidentemente temporais e permitidas pela 

lei civil.

Quanto ao terceiro, sobre o limite da autoridade espiritual:

Não pode ir além do culto religioso e móveis sagrados, estendendo-se 

à associação, cujo pessoal não é eclesiástico, e estabelecer incapacidades 

2 O art, 102, § 14, da Constituição do Império, entre as atribuições do Poder Executivo, 
estatui: “Conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas, 
e quaisquer outras constituições eclesiásticas, que se não opuserem à Constituição, e 
precedendo aprovação da assembleia, se contiverem disposição geral.”
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que não constam dos compromissos aprovados pela autoridade civil e sem 

acordo desta.

Sobre as providências a tomar:

O governo deve proceder na forma do Decreto 1.911, de 28 de março 

de 1856, remetendo a inclusa representação ao procurador da Coroa para 

instaurar o recurso à Coroa, ordenando ao bispo que suspenda todo ulterior 

procedimento até a decisão do recurso, e ao juiz de capelas que, exercendo 

a jurisdição que lhe compete, previna e não auxilie qualquer usurpação do 

poder temporal.

E acrescentava:

Seria talvez conveniente que, por ocasião de mandar o governo im-

perial que o bispo suspenda o seu procedimento até a decisão do conflito, 

lhe escreva uma confidencial, exortando-o a que proceda com moderação e 

tolerância (7 de março de 1873).

Já a Irmandade do Sacramento tinha interposto o recurso, a 10 de feve-
reiro, e, ouvido sobre ele, o bispo oficiara ao presidente da província (20 de 
fevereiro): “Omitindo qualquer observação sobre as inúmeras inexatidões 
contidas na dita petição, limito-me a dizer a V. Exa. que semelhante recurso 
é condenado por várias disposições da Igreja.” Não tinha ocorrido à imagina-
ção de nenhum dos homens públicos do Império que um bispo pudesse falar 
semelhante linguagem aos representantes da lei e da autoridade civil, desco-
nhecendo, pública e solenemente, a Constituição e os direitos imemoriais da 
Coroa. Por isso, a atitude de frei Vital é tida como uma verdadeira rebeldia, 
um grito de guerra civil no terreno religioso, um apelo à fé contra as insti-
tuições, a que a Igreja sempre se mostrara benévola. Ainda nesse momento, 
porém, ninguém presumiu que ele levasse a sua resistência até onde a levou. 
O Império estava habituado a outra ordem de bispos, a bispos mansos, pací-
ficos, cordatos, dotados do espírito de prudência e submissão; pela primeira 
vez, pode-se dizer, o episcopado era surpreendido pela atitude intransigente 
de um de seus membros em frente ao poder temporal. O que seria se ele o 
revolucionasse todo? O recurso da irmandade do Recife é levado ao Conselho 
de Estado, sendo relator o visconde de Bom Retiro. O notável parecer deste 
(23 de maio de 1873) é a suma do sistema regalista constitucional; pode-se 
dizer, a Constituição Eclesiástica do Império. Ele sustenta cada uma das pre-
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tensões do poder temporal: o direito de beneplácito, isto é, de impedir que 
as bulas, rescritos e quaisquer constituições eclesiásticas fossem executadas 
sem prévio exame e consentimento seu; o direito de não consentir na viola-
ção dos compromissos das irmandades que ela autorizara, direito chamado 
agravo à Coroa, régia proteção. Polegada por polegada, Bom Retiro mantém 
todos os privilégios de que o uso, a tolerância, a prescrição investira a Coroa 
portuguesa, e, que, com a Independência, passaram à do Brasil. Sobre as con-
clusões da seção, o Imperador quis ainda ouvir o Conselho de Estado pleno, 
que se reúne em 3 de junho.

O visconde de Abaeté, nesse tempo entregue à vida espiritual, é o pri-
meiro a votar e manifestar-se contra o provimento do recurso:

Em matéria de religião [disse ele] a minha é a do berço e da família, 

sigo a fé do carvoeiro. Pertenci, em 1830 ou 1831, a uma loja maçônica, mas 

desde 1834, isto é, há quarenta anos, retirei-me da associação, não conhe-

cendo nem um dos seus segredos, se é que os tem. Para isto muito concor-

reu uma circunstância, que vou revelar. Nunca ali ouvi pronunciar a pa-

lavra Deus. Esta suavíssima palavra é substituída por uma circunlocução 

– Supremo Arquiteto do Universo – e diz-se que se devem erguer templos à 

virtude e cavar masmorras ao vício.

São Vicente e Souza Franco, que representam a tendência oposta à de 
Abaeté, sustentam o parecer.

Se a influência jesuítica dominar [diz Souza Franco, resumindo todo o 

seu pensamento] e tiver o Brasil a infelicidade de ser governado por vontade 

que não seja a da nação, declaro que preferirei renunciar todos os meus 

cargos públicos.

Nabuco louva o profundo estudo que mostrou o relator. No voto, que dá, 
há este argumento, que fará prosélitos:

O art. 5º da Constituição do Império não diz que a religião católica 

apostólica romana será a religião do Estado, mas que continuará a ser a 

religião do Estado. Esta palavra continuará mostra bem que a religião do 

Estado seria, como até aí era, isto é, como era a religião lusitana ao tempo 

da Constituição, isto é, a religião católica com seus dogmas, com os cânones 

recebidos, com as leis portuguesas respectivas. Neste pressuposto, herda-

mos de Portugal o placet, ilimitado como era, o recurso à Coroa, o padroado, 
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a lei que excluiu os jesuítas, a lei da amortização, e as demais que consti-

tuíam o circa sacra.

E fazia este quadro da situação geral do mundo, perante o espírito do 
Syllabus e da Infalibilidade:

Se o jus cavendi era outrora necessário para garantir os direitos do 

Estado, quanto às invasões da Igreja nos domínios temporais, hoje é, mais 

que nunca, necessário, depois do Syllabus e do Concílio do Vaticano, que 

declarou a infalibilidade do Papa. Sem dúvida mais garantia ofereciam aos 

Estados católicos os concílios ecumênicos, compostos dos bispos de todo o 

orbe, do que o Papa só e absoluto. A verdade é que os Estados da Europa, 

católicos e acatólicos, tomaram-se de apreensões, protestaram e adotaram 

suas medidas preventivas. A Áustria rompeu a concordata de 1855, e decla-

rou, em nota de 30 de julho de 1870, que, ante o poder que o Papa assumira, 

e cujo alcance o Syllabus mostrava, ela recobrava os seus meios de ação 

para impedir a invasão dos direitos do Estado. Já a França, em uma nota do 

conde Daru, apresentada à Santa Sé pelo marquês de Bonneville, declarara 

que os Estados católicos não podiam depor sua soberania perante a corte de 

Roma. A Itália rompeu o Tratado de 15 de Setembro de 1864, e apoderou-se 

de Roma, aproveitando a ocasião que lhe deu Sedan, contando com a força 

moral que tirava da indiferença da Europa, perante a atitude da Santa Sé 

para com os governos civis. A política da Prússia, com as suas novas leis 

contra a Igreja, tem por pretexto o ultramontanismo triunfante no concílio 

do Vaticano. Não é possível, pois, prescindir do jus cavendi, principalmente 

quando os bispos, esquecidos das relações da pátria, desconhecem e menos-

cabam as instituições constitucionais... O que convém, pois, Senhor, para 

dominar a situação e conjurar uma guerra civil, entre fiéis e cidadãos, é 

uma política prudente, mas enérgica. Cumpre manter a religião católica 

apostólica romana como religião do Estado, mas cumpre também executar 

as leis do Estado, leis que, em matéria temporal, obrigam a todos e à Igreja 

também.

Chega ao ponto relativo ao vigor das antigas temporalidades portugue-
sas,3 suscitado por Bom Retiro, e resolve-o diferentemente:

3 A seção, para mostrar que a legislação brasileira era mais liberal que a portuguesa, dis-
sera: “Basta dizer que ali [Portugal] nunca se permitiu a reciprocidade do recurso e eram 
os provimentos seguidos, para sua execução, no caso de desobediência dos prelados, do 
emprego de meios violentos, repugnantes, por sua natureza, às luzes do século e à defe-
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Que cumpre ao governo fazer no caso de resistência dos bispos ao de-

creto ou imperial resolução que anular o interdito das irmandades e a ex-

comunhão dos maçons? A seção opina pelo processo do bispo, competindo o 

processo ao Supremo Tribunal de Justiça. Opino, porém, pela aplicação das 

temporalidades, sendo delas preferível, no caso sujeito, que é mais político 

do que criminal, a deportação do bispo com suas côngruas, condicional-

mente, isto é, até que reconheça as leis e os poderes do Estado.

A seção considerava implicitamente derrogadas pelo art. 310 do Códi-
go Criminal4 essas temporalidades da legislação portuguesa. Nabuco pensa 
o contrário: “Nunca se consideraram crimes, pelas leis anteriores, os fatos 
de incompetência ou excesso de jurisdição cometidos pelos bispos ou juízes 
eclesiásticos...”

Eu disse [acrescentava ele] que na extremidade que o quesito supõe, 

isto é, a resistência do bispo, a temporalidade que mais conviria seria a 

expulsão do bispo, e vou justificar o meu asserto: 1º porque o processo cri-

minal deverá afetar gravemente a dignidade e a força moral do episcopado; 

2º porque os tribunais hesitarão perante a questão de consciência que moti-

vara o conflito e essa questão dificilmente será elevada à categoria de crime; 

3º porque a presença do bispo dará azo a novos conflitos, alimentando a 

guerra religiosa; 4º porque, sendo os dois poderes, o temporal e o espiri-

tual, independentes e distintos, a expulsão do território será uma analogia 

do modo como uma soberania procede para com o representante de outra, 

quando a presença dele se torna incompatível com a paz pública.

rência e atenção que os católicos devem sempre guardar para com o caráter sacerdotal 
dos sucessores dos apóstolos, ainda quando delinquentes. Refere-se a seção às temporali-
dades, tantas e tão repetidas vezes aplicadas contra diversos bispos, e até contra coletores 
e legados apostólicos, e as quais, além da apreensão das cavalgaduras e prisão dos criados 
dos prelados desobedientes, estendiam-se, como se vê em Pereira e Souza e outros, até 
a desnaturalização e extermínio para fora do Reino, ficando vagos os bispados. Destas 
temporalidades houve alguns exemplos no Brasil durante o regime colonial, sendo a úl-
tima, segundo pensa a seção, no ano de 1812 contra o bispo diocesano do Pará. Depois 
da independência não foram mais usadas, ainda que se entendesse que continuava em 
vigor a Carta Régia de 21 de junho de 1617, que mandava observar como lei a sua prática. 
Hoje acham-se elas implicitamente revogadas desde a publicação do Código Criminal.”

4 Art. 310 do antigo Código Criminal: “Todas as ações ou omissões, que, sendo criminosas 
pelas leis anteriores, não são como tais consideradas no presente código, não sujeitarão 
a pena alguma.”
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Souza Franco opina pelo processo, e também que, no caso de ser este 
repelido, o governo pode deportar o bispo “como estrangeiro, que diz ser 
o bispo brasileiro, funcionário público por mercê somente de autoridade 
estrangeira”.

A maioria do Conselho de Estado (São Vicente, Souza Franco, Inhomirim, 
Bom Retiro, Caxias) é pelo processo. Abaeté, que negava provimento ao re-
curso, aderia, no caso de vencer a opinião contrária, e do bispo não cum-
prir a decisão, ao processo de responsabilidade. Muritiba, Niterói, Sapucaí e 
Jaguari eram opostos a qualquer coerção. Nabuco, contrário ao processo, era 
voto único em dar como existentes as antigas temporalidades.5

Na conformidade do voto do Conselho de Estado, o governo concede 
provimento ao recurso (12 de junho); intima ao bispo para que levante os 
interditos; o bispo desconhece a autoridade do governo para intervir no 
exercício de suas atribuições espirituais (6 de julho), e é mandado responsa-
bilizar (27 de setembro). Entretanto, o bispo do Pará, D. Antônio de Macedo 
Costa, intelectualmente a mais notável figura do moderno clero brasileiro, 
pronunciava-se pelo bispo de Olinda, imitando o seu procedimento em rela-
ção às irmandades maçônicas, e logo subiam contra ele ao Conselho de Es-
tado três recursos de irmandades interditas. O Conselho de Estado é ouvido 
outra vez, em 8 de novembro, sobre diversos arbítrios a que a situação dos 
bispos pode obrigar o governo. São estes os novos quesitos propostos:

1º Se o governo imperial, resolvendo mandar responsabilizar a um 

bispo, pode, ao mesmo tempo, ordenar a suspensão do exercício de suas 

funções?

2º No caso afirmativo, como e por quem será regida a diocese?

3º Se nas suspensões e interditos que os bispos, ex informata conscien-

tia, impõem aos clérigos, é denegado o recurso à Coroa em qualquer caso; 

ou se de tais censuras é permitido recorrer, quando se não verifiquem as 

condições estabelecidas pelas leis canônicas e pátrias para as suspensões e 

interditos ex informata conscientia?

5 Esse voto de Nabuco pareceu, entretanto, depois a São Vicente, como me foi referido, o 
mais governamental dos do Conselho de Estado (ver adiante); era o único que não dei-
xava o governo desarmado, a menos que quisesse processar e prender todos os bispos 
do Império e seus substitutos, caso eles acompanhassem o de Olinda. Há nos papéis de 
Nabuco, com referência a essa reunião do Conselho de Estado, um bilhete, a lápis, do 
duque de Caxias: “Brilhou, meu velho amigo, como sempre.”
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4º Se o governo imperial pode suspender e mandar responsabilizar os 

párocos que se recusarem ou por qualquer modo obstarem ao cumprimento 

de suas decisões sobre recursos interpostos por irmandades contra atos dos 

bispos, ou de quaisquer outras resoluções da mesma natureza?

5º Se as decisões do governo, proferidas sobre os referidos recursos, 

têm efeito somente a respeito de irmandades que os houverem interposto, 

ou se devem ser consideradas como obrigatórias, quer para os bispos quer 

para os párocos, em relação a todos os casos idênticos?

O parecer de Nabuco, com largos considerandos, é afirmativo quanto ao 
primeiro ponto: o bispo é um empregado público (Ato Adicional); a origem 
divina de suas funções constitui uma especialidade do seu cargo, mas não ex-
clui outros caracteres que lhe são comuns com os outros empregos públicos. 
Assim, a intervenção do governo na nomeação; o só poder ser exercido por 
cidadão brasileiro; o ser dotado pelo Estado com côngrua e outros emolumen-
tos; ter em muitos casos relações e efeitos civis; o ser também do interesse do 
Estado, porque a religião a que o cargo se refere é religião do Estado e oficial. 
Quanto à substituição, a Sé impedida confunde-se nos seus efeitos com a Sé 
vaga, e o cabido consolida em si a jurisdição episcopal, cabendo-lhe nomear 
o vigário durante o impedimento do bispo. Relativamente ao ex informata 
conscientia, a opinião de Nabuco era conhecida; o seu decreto de 1857, diz ele, 

não fez senão consolidar uma disposição do Concílio de Trento, re-

cebido entre nós. Revogue-se o decreto de 1857, e a disposição subsistirá, 

porque não foi esse decreto que a criou. O remédio único seria revogar o be-

neplácito concedido ao Concílio, que é nessa parte disciplinar. 

Ao quarto ponto responde pela afirmativa: o princípio que prevalece, em 
relação ao bispo, por maior força de razão aplica-se aos párocos nos limites 
do benefício e ofício. Por último (5º quesito): “Como sentenças judiciais que 
são, as imperiais resoluções só fazem direito entre as partes de que se trata, 
são aplicáveis somente ao caso julgado.”

III – A missão Penedo

A política do Imperador nessa questão, se não tinha duas faces – por-
quanto as instruções ao barão de Penedo, e o espírito em que se queria vê-
-las cumpridas, mostravam a mesma resolução que o processo e a prisão dos 
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bispos: levar de vencida, em nome da soberania do Estado, a resistência e 
as pretensões da Igreja – recorria a dois foros ou a duas jurisdições: à dos 
tribunais do país e à de Roma. Ao mesmo tempo, quase, que ordenava o pro-
cesso do bispo de Olinda, o governo mandava o barão de Penedo a Roma 
no intuito de conseguir, por intervenção do Papa, que a luta não assumisse 
proporções maiores, e mesmo de conseguir fazê-la cessar quanto antes.6 Em 
29 de maio, com efeito, Pio IX havia dirigido ao bispo de Pernambuco um 
breve aprobatório,7 dando-lhe pleno poder para dissolver completamente as 
irmandades refratárias, e criar outras que correspondessem ao fim de sua 
primitiva instituição.

As negociações de Penedo com a Santa Sé duram de fim de outubro a 
meado de dezembro (1873), quando consegue tudo quanto desejava e mais do 
que esperava. É exatamente por esse tempo que, no Brasil, o governo manda 
responsabilizar o bispo de Olinda (27 de setembro); ao que se segue a de-
núncia (16 de outubro) e a pronúncia em crime inafiançável (12 de dezem-
bro), isto é, a prisão. Nunca diplomata nosso recebeu mais delicada missão 
do que essa de Penedo. O governo mandava-o tratar com Roma, mas dizia-lhe 
francamente:

Devo prevenir a V. Exa. de que o governo ordenou o processo do bispo 

de Pernambuco, e, se for necessário, empregará outros meios legais de que 

pode usar, embora sejam enérgicos, sem esperar pelo resultado da missão 

confiada ao zelo e às luzes de V. Exa. Encarregando-o desta missão, não pen-

sa ele suspender a ação das leis... A ordem para o processo do bispo há de 

ser publicada, talvez antes de se expedir este despacho. Quanto à possibili-

dade de meios mais enérgicos, não será necessário que V. Exa. a mantenha 

em reserva. Se for interrogado a este respeito, poderá dizer francamente o 

que lhe comunico.8

Eram instruções, como se vê, não para uma negociação, mas para um 
ultimato, porque a prisão dos bispos era como que represálias espirituais 
contra o Papa. Não era uma missão, era uma provocação – e a quem? E por 
meio de quem? A esse mesmo Pio IX, deposto do trono de Roma, que o Im-

6 Instruções ao barão de Penedo, em 21 de agosto de 1873.

7 Carta apostólica Quanquam dolores, em A questão religiosa perante a Santa Sé, pelo bispo 
do Pará.

8 Instruções de 21 de agosto no livro de Penedo e no do bispo do Pará.
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perador um ano antes visitara filialmente no Vaticano, e por intermédio do 
barão de Penedo, o mesmo Carvalho Moreira que de outras vezes, em tempos 
felizes, tinha sido mandado negociar com o Santo Padre e recebera dele o 
mais afetuoso acolhimento. Se o diplomata não fosse o barão de Penedo e 
os papas não estivessem habituados a relevar a altaneria dos governos que 
têm em refém a consciência das nações católicas, o tom e o caráter dessas 
instruções seriam de natureza a generalizar o conflito na Igreja brasileira, 
a tornar unânime, pelo influxo de Roma, a atitude do episcopado na ques-
tão do beneplácito – e então que recurso teria o governo, o Imperador, para 
dominar a revolta? A perseguição, a cadeia, ou o cisma? Penedo conseguiu 
tudo o que o governo podia desejar: obteve do Papa a desaprovação formal do 
procedimento de frei Vital, com ordem de restituir as irmandades ao antigo 
Estado e de restabelecer a paz na Igreja; o resultado obtido por ele foi, porém, 
temporariamente inutilizado pela prisão do bispo de Olinda.

Acusado de ter prometido em Roma que o governo desistiria das me-
didas tomadas contra o bispo, o negociador defendeu-se dessa imputação, 
negando formalmente qualquer dubiedade da sua parte. O fato é que a 
missão, em si mesma, envolvia uma dubiedade. Desde que o governo brasi-
leiro mandava uma embaixada especial ao Vaticano solicitar a intervenção 
do Papa, é que ligava importância ao resultado dessa missão; se obtivesse 
esse resultado, não era de esperar que ele mesmo frustrasse, no Brasil, o 
efeito do resultado obtido, e colocasse o Papa na obrigação de desfazer se-
cretamente o que lhe havia solenemente concedido, pela violação de uma 
cláusula tácita da negociação. A isto o governo responde que mandou avisar 
ao Papa de que o processo seguiria seus trâmites sem dependência do resul-
tado da missão, e que o Papa devia ter calculado que sua carta de censura 
ou desaprovação podia chegar às mãos do bispo quando este já se achasse 
preso no Rio de Janeiro. O Papa, porém, não tinha razão para acreditar nessa 
inexorabilidade, à vista da missão; era absurdo supô-la da parte do governo 
que negociava, quando aquele paternalmente o atendia: o equívoco resul-
tava do fato da missão, que Penedo teve razão em supor não de guerra, e sim 
de paz, desde que a recebeu, apesar das instruções. Tanto o negociador como 
o Papa estavam justificados em pensar que o resultado da missão extingui-
ria o conflito no Brasil; não podiam supor que o governo desejasse a prisão 
e mais a humilhação eclesiástica do bispo. O negociador estava justificado 
em entender a parte das instruções que lhe anunciava que o governo não 
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suspenderia a ação das leis como um aviso para que se apressassem, ele e a 
Santa Sé; não podia imaginar que o resultado da sua difícil negociação seria 
deliberadamente anulado por uma política de coerção e intransigência; não 
devia atribuir ao governo o que, de fato, se deu: duas políticas. Isso não teria 
ocorrido a nenhum intérprete ou decifrador das instruções; não se podia 
imaginar que o governo não ligasse importância à missão especial que man-
dava a Roma, confiada ao seu mais hábil diplomata.

Com o resultado dessa missão, deu-se, devido a essa má inteligência 
entre o governo, o negociador e a Santa Sé, a mais singular de todas as so-
negações diplomáticas. A carta do Santo Padre ao bispo de Olinda, que, no 
pensamento da Santa Sé e do negociador, devia terminar o conflito, datada 
de 18 de dezembro de 1873, entregue em 21 de janeiro de 1874, por mão de 
D. Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, ao bispo preso, não pro-
duziu efeito algum. Frei Vital, da sua prisão preventiva, dirigiu-se ao Santo 
Padre pedindo instruções, e, como se seguisse o julgamento e a condenação 
(21 de fevereiro), o Papa, julgando-se vítima de uma quase cilada por parte 
do governo, responde ao bispo, no 1º de abril, que não mandava as instruções 
pedidas porque seriam inúteis e inoportunas e nenhuma execução podiam ter 
na condição acerba e sem liberdade de obrar em que ele se achava. Ainda mais, 
a carta de 18 de dezembro foi dada, pela Santa Sé e pelos bispos, como não 
existente e o internúncio transmitiu aos dois prelados uma ordem expressa 
de Sua Santidade para que a destruíssem, por modo que dela não restasse ves-
tígio algum, o que cumpriram.9

Essa carta assim destruída reaparecerá mais tarde, por ocasião da anis-
tia, quando o cardeal Antonelli a envia, segunda vez, por cópia, aos bispos 
anistiados; muito tempo, porém, do lado dos bispos, se sustentou que seme-
lhante documento nunca existira10; que o barão de Penedo mistificara o seu 

9 A questão religiosa, pelo bispo do Pará: “As razões que tínhamos para envolver no mais 
profundo silêncio esse documento parecem não militar mais, mudadas como estão as cir-
cunstâncias. Verdade é que, estando nós na prisão, veio ter conosco monsenhor Sanguigni 
e nos comunicou, sob toda reserva, uma ordem expressa de Sua Santidade para destruir-
mos a tal carta, por modo que dela não restasse vestígio algum, e assim fielmente o cum-
primos. Tendo-nos, porém, o cardeal Antonelli, com surpresa nossa, enviado, por ocasião 
da anistia, nova cópia da mesmíssima carta, e continuando então os adversários dos bis-
pos, e ultimamente, na sua obra, o Sr. barão de Penedo a interpretá-la em sentido falso, 
afigura-se-nos chegado o momento de fazer a luz sobre o misterioso documento.”

10 Ver nota anterior, confissão de D. Antônio de Macedo Costa sobre essa conspiração do 
silêncio. Carta do bispo de Olinda ao arcebispo de Buenos Aires, negando a verdade da 
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governo – o que o governo sabia não ser verdade, pela comunicação do in-
ternúncio e pelas conferências que precederam a entrega da carta ao bispo 
de Olinda, assim como pela correspondência da nossa legação permanente 
junto à Santa Sé. Se o bispo do Pará mesmo não tivesse mais tarde confes-
sado que recebera essa carta e a não tivesse publicado na íntegra, o barão de 
Penedo passaria, ainda hoje, aos olhos de muitos, e perante a opinião ecle-
siástica toda, por um inventor ou simulador de letras apostólicas, como pas-
sou de 1873 até 1886, quando aparece no livro A questão religiosa perante a 
Santa Sé, do seu próprio contraditor, a carta contestada. Até essa publicação, 
a carta era tida por uma fabricação astuciosa da nossa diplomacia; pelos seus 
termos ficou patente que o êxito da missão especial fora completo, e que só 
a inflexibilidade do governo a tinha inutilizado, fazendo ao mesmo tempo 
pairar sobre o nome do negociador uma suspeita de insinceridade, da qual 
só o próprio governo seria culpado por ter mandado negociar, quando tinha 
ânimo feito de processar e de punir.

Com efeito, nessa carta de 18 de dezembro, entregue aos bispos, depois 
desmentida, sonegada à história, mais tarde restaurada e por último publi-
cada, o cardeal Antonelli dizia ao bispo de Olinda (a carta foi transmitida 
ao mesmo tempo por cópia ao bispo do Pará) que de nenhum modo podia o 
Santo Padre louvar os meios empregados pelo bispo para chegar ao fim que 
se propunha:

De feito, vendo Vós quanto estava esta seita larguissimamente propa-

gada e poderosa, tendo infestado não só as coisas mas as pessoas religiosas, 

com grande detrimento da Igreja, facilmente deveríeis ver que tendo este 

mal raízes tão fundas, não é desses que se possam ou num instante extir-

par ou arrancar como de um só golpe. Portanto, convinha que procedêsseis 

gradualmente, escolhendo com prudência os meios, empregando-os com pa-

ciência e moderação, para então chegardes ao que desejáveis. Ora, se este 

modo de obrar devia por Vós ser seguido antes da recepção da carta que vos 

endereçou o Sumo Pontífice em data de 29 de maio, muito mais o devíeis ter 

afirmação de Penedo. A carta Antonelli não continha a expressão gesta tua non laudan-
tur, que Penedo afirmara ter ouvido; no princípio há as palavras “Quae jam ab integro 
fere anno a Te isthic gesta sunt adversus quasdam pias sodalitates...” Palavras (isthic 
gesta sunt) que podiam ter dado lugar à confusão. A afirmação de que não existira o 
documento, a que se referia Penedo, por ter havido má apreensão, à leitura, das palavras 
com que ele procurava designá-lo e autenticá-lo, é o que se chama em casuística uma 
aequivocatio, para a qual os bispos acreditavam ter justa causa.
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diante dos olhos, depois de recebida a mesma carta, na qual expressamente 

se insinuava e éreis aconselhado que por espaço de um ano sobrestivésseis 

em todo ato de rigor. Pelo que, certamente não é digno de aprovação que Vós, 

deixados de parte os conselhos de Sua Santidade, antes quisésseis continuar 

no começado propósito, recorrêsseis de novo precipitadamente e com infe-

liz êxito à pena de interdito e às censuras eclesiásticas, já contra confrarias 

religiosas, já contra algumas pessoas.

E mandava:

Portanto, restituídas logo por Vós as confrarias no seu antigo estado, 

pertence-vos cuidar que homens de fé verdadeira e notáveis por sua pru-

dência as presidam...

Lendo-se hoje esta carta, que respira tanta mansuetude, cordura e lon-
ganimidade, não se pode senão lastimar que a questão religiosa de 1873 não 
tenha sido evitada por uma pronta inteligência com o Santo Padre, e que, mes-
mo à última hora, o governo não tivesse aproveitado, pela anistia, a grande e 
inesperada vitória diplomática que o seu enviado havia obtido em Roma. As 
disposições da Santa Sé eram tão benévolas, que, apesar do processo dos bis-
pos e apesar de ser o presidente do Conselho chefe da Maçonaria brasileira, 
o Papa havia anuído a censurar o que os bispos tinham feito, e mandara que 
repusessem as irmandades no estado anterior, e procedessem de modo gra-
dual. Essa benevolência de ânimo ainda mais patente se tornará pela espon-
taneidade com que, depois da anistia, para evitar a reprodução do conflito, 
de outra forma certa, Sua Santidade enviava aos bispos, que saíam da pri-
são, uma segunda cópia da carta, que tão dolorosa decepção fora para o seu 
zelo e fervor apostólico,11 e que por ordem dá Santa Sé eles haviam destruído.

11 Foi grande o abalo causado aos bispos presos pela carta Antonelli. O do Pará, no seu livro, 
a atribui exclusivamente ao cardeal Antonelli, contra quem investe, como contra monse-
nhor Marino Marini, subsecretário de Estado, o internúncio Sanguigni e o próprio bispo 
do Rio, D. Pedro de Lacerda. O segundo golpe foi, porém, talvez ainda mais sensível.

“Confessamos que ao reler aquela fatal carta” – o bispo de Olinda estava em viagem – 
“que de novo nos era atirada em rosto, depois de tantos e tão expressivos testemunhos de 
louvor e aprovação, dados pelo Santo Padre..., encheu-se-nos a alma de uma atribulação 
e amargura tal, que não sabemos exprimi-la, quanto mais encarecê-la. Levamos muitos 
dias derramando lágrimas e orando, sem saber o que fazer... O fato do levantamento dos 
interditos sem condições, da restituição, pura e simples, das irmandades revéis e maçoni-
zadas ao seu antigo estado por ordem do Santo Padre... punha-nos em uma falsa posição 
e deixa à Maçonaria todas as honras do triunfo.”
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O Papa não podia, intimamente, reprovar o que fizera o bispo de Olinda, 
tão evidente era a conformidade do procedimento e da linguagem deste com 
as bulas lançadas contra a Maçonaria e com os princípios e reivindicações 
da Santa Sé, formulados no Syllabus. A desaprovação era meramente política, 
exterior, prudencial, e uma vez preso o bispo, tornado em confessor e mártir 
da fé aos olhos de todo o mundo católico, ao Papa só competia o papel de con-
solador: confortá-lo e sustentá-lo no bom combate pela Igreja,12 para apagar 
do seu espírito até a lembrança da carta de Antonelli, aquela fatal carta,13 
como a chama o bispo do Pará. Com efeito, frei Vital será dentro de pouco 
recebido no Vaticano como um campeão da Igreja.14

IV – A condenação dos bispos (1874). A anistia (1875)

Na marcha da questão com os bispos, pode-se quase abstrair da missão 
Penedo, tratada pelo gabinete como verdadeira superfluidade, quando devia 
ser a base de toda a sua política. À denúncia dada contra o bispo de Olinda 
(16 de outubro, 1873) seguiu-se a pronúncia em crime inafiançável (12 de 
dezembro), e o governo mandou proceder à prisão. O bispo, pronunciado e 
preso (2 de janeiro, 1874), nomeou administradores para a sua diocese du-
rante o tempo de seu impedimento. Cumpria reconhecê-los? As seções de 
Justiça e Império do Conselho de Estado, sendo relator Nabuco, são ouvidas 

A encíclica Exortae in ista ditione, aos bispos do Brasil, em 29 de abril de 1876, obtida pela 
intervenção de frei Vital em sua visita a Roma, mitigou muito esse sofrimento dos dois 
bispos pelo desenlace eclesiástico da sua campanha para a purificação das irmandades.

12 Cartas apostólicas ao governador do bispado de Olinda de 4 de março de 1874, ao bispo de 
Olinda em 1º de abril, carta pontifícia ao mesmo em 18 de maio e 26 de agosto.

13 A questão religiosa, p. 274.

14 A Questão Religiosa pelo Bispo do Pará: “Tanto que o Santo Padre o viu prostrado em 
sua presença, abaixando para ele a majestade do soberano e do Pontífice, estendeu-lhe 
paternalmente os braços e o teve por algum tempo estreitado ao peito, dizendo-lhe as 
palavras mais afetuosas e animadoras. Mio caro Olinda! Mio caro Olinda! exclamava Pio 
IX, trocando-lhe graciosamente o nome pelo da diocese, e os olhos do Vigário de Jesus 
Cristo fitavam, arrasados de lágrimas, o jovem confessor da fé (p. 288). E este quadro, nos 
jardins do Vaticano: “Todos os dias era D. Vital admitido à insigne honra de acompanhar 
o Papa em suas diversões pelos jardins do Vaticano, e num desses passeios, indo o prelado 
olindense ao lado do Sumo Pontífice no meio dos prelados da Corte, parou este de repente, 
e olhando risonho para ele e com grande expressão de agrado e afeto, exclamou com as 
palavras do Salmo 132: Ecce quam bonum et quam jucundum est habitare fratres in unum! 
E, apontando para a barba do jovem bispo, foi logo continuando com o mesmo Salmo: 
Sicut unguentum quod descendit in barbam, barbam Aaron” (p. 289).
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na matéria (aviso de 19 de janeiro de 1874). Nabuco já tinha opinado sobre a 
questão antes da pronúncia; depois da pronúncia, o ato do bispo, suspenso 
do poder de jurisdição, delegando esse poder a um administrador que no-
meara, era para ele um crime previsto na lei criminal do Império, art. 14 
do Código Criminal: “Continuar a exercer funções do emprego ou comissão, 
depois de saber oficialmente que fica suspenso”... O que cumpria fazer era 
mandar que o cabido, pelo demonstrado impedimento do bispo, procedesse 
à eleição do vigário capitular, e que, recusados todos os efeitos legais aos 
atos dos governadores do bispo suspenso, deviam eles ser suspensos e res-
ponsabilizados, como incursos no art. 137 do Código Criminal: “Arrogar-se 
e efetivamente exercer sem direito ou motivo legítimo qualquer emprego 
ou função pública”... Niterói entende que a nomeação dos administradores 
foi irregular, mas que deve ser aceita; Jaguari opina pelo direito perfeito do 
bispo de nomear quem o substituísse; Bom Retiro extensamente conforma-se 
com as conclusões de Niterói; Sapucaí refere-se inteiramente a Bom Retiro; 
Souza Franco é o único a abundar no pensamento do relator.

À prisão do bispo de Olinda, como à do bispo do Pará, segue-se a conde-
nação de um e de outro pelo Supremo Tribunal,15 pelo crime de obstar ou im-
pedir o efeito das determinações dos poderes Moderador e Executivo, conforme 
à constituição e às leis. Mais longe consideramos o alcance e a importância 
dessa condenação em relação à própria monarquia. Com ela surgem as mais 
graves questões sobre o governo dos bispados. O ministério, que se confor-

15 Em 10 de fevereiro de 1874, o bispo de Olinda responde nestes termos ao libelo de 
D. Francisco Balthazar da Silveira: “Senhor! Jesus autem tacebat (Mat. 26, 63). Em 
minha prisão, no arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, aos 10 de fevereiro de 1874. 
(Assinado) Frei Vital, bispo de Olinda.” Em 21 de fevereiro, presentes Marcelino de Brito 
(presidente), Chichorro, Messias de Leão, Veiga, Simões da Silva, Costa Pinto, Valdetaro, 
barão de Montserrate, Vilares, Figueira de Melo, Albuquerque, Couto, Mariani, barão de 
Pirapama e o procurador da Coroa, Balthazar da Silveira, tem lugar o julgamento. Frei 
Vital é acompanhado por seus dois defensores, Zacarias e Cândido Mendes de Almeida; 
mas como o bispo guarda silêncio, o procurador da Coroa qualifica de dois intrusos aos 
seus advogados. O público intervém todo o tempo. Costa Pinto, Valdetaro, Vilares, Simões. 
Montserrate e Veiga condenam o bispo no grau médio do art. 96 do Código Criminal, isto 
é, a quatro anos de prisão com trabalho. Albuquerque só o julga incurso no crime de 
desobediência. Pirapama vota pela nulidade do processo e incompetência do tribunal. 
A sentença é comutada, em 12 de março, em prisão simples. Em 1º de julho é a vez de 
D. Antônio de Macedo Costa, que é condenado da mesma forma, à mesma pena, igual-
mente comutada. Os dois prelados sofrem a pena de prisão, um na fortaleza de São João, 
outro na ilha das Cobras, até a anistia, que é decretada em 17 de setembro de 1875, mu-
dado o gabinete.
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mara com a maioria do Conselho de Estado, e reconhecera as nomeações fei-
tas pelos bispos, vê-se forçado a instaurar processo contra os governadores, 
que alegavam não ter senão os poderes que os bispos presos e sentenciados 
lhes delegaram. Por isso, o Conselho de Estado é ouvido novamente em 23 de 
janeiro de 1875, sobre os seguintes quesitos:

1º Tendo declarado os governadores dos bispados de Olinda e Pará, no-

meados pelos bispos presos, que lhes não foi delegada jurisdição para levan-

tarem os interditos lançados pelos ditos bispos, pode o governo retirar o re-

conhecimento das nomeações e ordenar agora que elas deixem de ter efeito?

2° Este ato pode compreender não só a nomeação do 1º governador da 

diocese de Olinda, que entrou em exercício e já se acha pronunciado e preso, 

mas também as nomeações dos outros, que devem funcionar como substitu-

tos nos impedimentos daquele?

3º Que procedimento deve ter o governo para que as dioceses sejam le-

gitimamente administradas? Deve ordenar a eleição de vigários capitulares 

e insinuar aos cabidos pessoas idôneas?

4º Em que crime incorrem os cônegos, vigários e padres que se opuse-

rem à eleição de um vigário capitular?

5º Como se deve proceder com relação aos governadores dos bispados 

que insistirem em exercer a autoridade delegada pelos bispos?

Não possuo o parecer de Nabuco dado nessa sessão, mas qual foi está 
bem patente na seguinte referência que se encontra mais longe, no parecer 
que ele deu a favor da anistia. Esses processos contra os vigários constituídos 
pelos bispos e reconhecidos pelo governo, pareciam-lhe uma contradição iní-
qua. Ele opusera-se ao reconhecimento: a consequência do reconhecimento 
era, da parte dos governadores, o cumprimento do mandato apostólico. Dias 
depois (11 de fevereiro) a consulta ao Conselho de Estado versava sobre a 
revogação do decreto de 28 de março de 1857, assinado por Nabuco, que se 
manteve fiel à sua obra.

O governo tinha enveredado por uma estrada que não oferecia saída. 
Isto era agora visível para todos, para o gabinete, os conselheiros de Estado, 
o próprio Imperador. Reconhecia-se quanto mais acertado teria sido evitar a 
política de coerção, apelar para Roma. Nabuco não podia lavar as mãos das 
dificuldades todas em que Rio Branco se achava; mais longe aludirei à parte 
de responsabilidade que lhe toca, mas para o terrível imbróglio causado pela 
prisão dos bispos, e depois pela ação dos governadores dos dois bispados, ele, 
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decerto, não concorrera; a sua política teria deixado ao governo a liberdade 
de aproveitar o resultado da missão Penedo, de transigir, de colaborar com a 
Santa Sé, sem parecer estar embaraçando a ação da justiça.

Em 25 de junho de 1875, porém, o visconde do Rio Branco deixou o 
poder e o novo gabinete, presidido pelo duque de Caxias, desejava ardente-
mente soltar os bispos, terminar o conflito, passar aos olhos de todos como 
uma administração verdadeiramente católica. Inspirado desse sentimento, 
reúne em 8 de setembro o Conselho de Estado para ouvi-lo sobre a situação 
criada pela anterior política e a conveniência da anistia. Foi este o aviso de 
convocação:

As dioceses de Olinda e do Pará estão sem governo eclesiástico.

O cabido da do Pará recusou formalmente nomear vigário capitular, e 

o da de Olinda acha-se na mesma disposição.

As provisões dos párocos nomeados pelos governadores processados não 

têm sido reconhecidas pelos presidentes de diversas províncias do Norte do 

Império.

Na diocese do Pará dá-se já a anomalia de haver dois vigários em uma 

mesma freguesia, um suspenso pelo governador do bispado e sustentado 

pelo presidente, outro nomeado pelo dito governador, e paroquiando por 

ordem deste. Fatos iguais terão de reproduzir-se.

O Sumo Pontífice insiste em não dar algum remédio a esses males.

Por tais motivos resolveu Sua Majestade o Imperador convocar o Conse-

lho de Estado pleno, para consultar sobre os seguintes quesitos:

1º Não será medida salutar conceder um perdão geral, ou antes uma 

anistia que reponha tudo no antigo estado?

2º O fato de terem os bispos a certeza de que, continuando em vigor as leis 

primitivas, terão eles de ser novamente processados, não poderá afastá-los 

da reincidência?

3º E para que seja esta reprimida, não resta ao governo o recurso de 

solicitar do Poder Legislativo medidas claras, positivas e adequadas que 

não possam dar lugar a tergiversações?

Nabuco dá o seguinte parecer, favorável à anistia:

Opino pela anistia, sendo assim o meu voto coerente com o parecer que 

dei em 3 de junho de 1873 contra os processos dos bispos, entendendo 

que convinha, antes do que os processos, a deportação deles como uma das 

temporalidades, ainda em vigor. Ainda penso que dificilmente se pode ele-
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var à categoria de crime uma questão de consciência. Também opinei em 

Conselho de Estado que, suspensos os bispos pela nossa lei das funções pú-

blicas, não podiam eles, condenados e presos, exercer o poder de jurisdição, 

e pois não deviam ser reconhecidos os vigários que constituíssem.

Foram, porém, reconhecidos esses vigários, e, por uma contradição iní-

qua, responsabilizados por manterem os atos dos bispos, como se esses vi-

gários tivessem poderes ex lege, quando o que podiam era em virtude do 

mandato.

A experiência justificou as previsões, os processos foram tidos como 

perseguição, os réus como mártires, as consciências se sublevaram, e o po-

der do Estado perdeu e não ganhou nada com esses processos.

Penso, porém, que a anistia seria impolítica e revelaria fraqueza e pe-

nitência, se o decreto de V. M. I. deixasse de ser acompanhado de uma ex-

posição de motivos do ministério, manifestando o ânimo firme de manter 

os direitos do Estado e de impetrar do corpo legislativo medidas adequadas 

para esse fim, além das que existem na legislação atual.16

V – O Imperador e a Igreja. A pastoral coletiva de 1889

A questão dos bispos foi um acidente grave na história do Reinado, sobre-
tudo por seguir-se logo à primeira lei relativa à emancipação dos escravos. 
A monarquia pareceu separar-se, quase a um tempo, da grande propriedade 
e da Igreja. O fato é que a atitude do Imperador foi decisiva sobre o ministé-
rio. O visconde do Rio Branco estava apostado, como se tem visto, no que se 
chamou um steeple-chase com o Partido Liberal; a essa luta pela populari-
dade acrescia a circunstância de ser ele o chefe da Maçonaria; o Conselho de 
Estado era quase unânime em sustentá-lo; o sentimento dos nossos estadistas 

16 A anistia é decretada em 17 de setembro de 1875. O ministro da Justiça, Diogo Velho, 
descreveu assim a herança que o gabinete de 25 de junho de 1875 recebeu na questão 
religiosa (discurso de 21 de setembro): “Encontramos responsabilizados, presos e con-
denados, ou em via de sê-lo, não só os respectivos bispos, mas também os governadores 
por eles nomeados, cuja autoridade fora a princípio reconhecida pelo governo, mas que 
a seu turno recusaram levantar os interditos. Daí resulta ficar a diocese do Pará sem re-
gime regular, porquanto, condenado o seu governador, e deliberando o governo imperial 
não reconhecer mais a autoridade dos prepostos nomeados pelos bispos, ordenara que o 
cabido elegesse vigário capitular. Ora essa ordem não foi cumprida; entretanto que o 
governador, apesar de preso, continuava a exercer a jurisdição espiritual.” Como se vê 
desse trecho, o governo não encontrou meio de fazer prevalecer a opinião do Conselho 
de Estado, que preferia à de Nabuco, e recorria a esta quando ele mesmo se tinha privado 
dos meios de fazê-la vingar, reconhecendo os governadores.
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era todo regalista; não era assim preciso a sugestão do Imperador para o 
presidente do Conselho deliberar o processo dos bispos; mas, por tudo que 
se sabe do caráter político e dos métodos de Rio Branco, pode-se afirmar 
que, sem o apoio enérgico, voluntarioso, do Imperador, ele teria transigido, 
teria fiado mais da missão a Roma do que de uma condenação judiciária, 
teria deixado intervir a anistia, de que logo lança mão o seu sucessor, ou não 
teria, pelo menos, conservado durante o conflito a qualidade de grão-mestre 
da Maçonaria. Decerto, Rio Branco – e o voto quase unânime do Conselho de 
Estado basta para mostrá-lo – teria assumido a mesma atitude, estando fora 
do gabinete e fora da Maçonaria; ele não tinha, nessa questão, prevenção 
maçônica, e sim a prevenção regalista; oficialmente, entretanto – e, ainda 
mais, diplomaticamente, perante Roma –, para árbitro da primeira pendên-
cia séria entre o Império e a Igreja, no Segundo Reinado, a suspeição do chefe 
do Grande Oriente era visível.17 O Imperador, entretanto, com a sua decisão 
costumada, teria tomado por timidez qualquer escrúpulo que ele mostrasse. 
Até o fim o Imperador não ocultará ao bispo do Pará – o de Olinda falece 
pouco tempo depois da anistia – o desgosto que lhe deixou o procedimento 
dos dois prelados. Para ele os bispos recalcitrantes são dois exaltados que 
vêm alarmar e transtornar as consciências, perturbar a paz em que a Igreja e 
o episcopado sempre viveram com ele; são dois ambiciosos de nomeada, que 
querem fazer falar de si, e para isso revoltam-se contra o soberano que os 
nomeou e contra a Constituição graças à qual eles eram bispos, porque sem 
a apresentação imperial a sucessão apostólica teria talvez recaído em outros. 
Do bispo de Pernambuco pode-se mesmo dizer que não teria sido apresen-
tado por Pio IX na época em que foi nomeado pelo governo do Imperador. Há 
um tanto da dignidade imperial ofendida na atitude do Imperador; ele sente 
pessoalmente a ofensa, recebe o desafio, e desde logo avoca a si a questão. 
A submissão dos bispos, per fas et nefas, como a Guerra do Paraguai, como a 
emancipação dos escravos, torna-se um caso reservado à Coroa.

D. Pedro II tinha o espírito fortemente imbuído do preconceito antissa-
cerdotal. Ele não era propriamente anticlerical, não via perigo da parte do 
clero; o que lhe não inspirava interesse era a própria vocação religiosa. Evi-
dentemente o padre e o militar eram, aos seus olhos de estudioso insaciável 
de ciência, se não duas futuras inutilidades sociais, duas necessidades que 

17 Allora siamo due, dizia Pio IX ao barão de Penedo, referindo-se a esse patriarcado maçô-
nico, em cuja investidura Rio Branco mandava tratar com o Soberano Pontífice.
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ele quisera utilizar melhor: o padre, fazendo-o também mestre-escola, pro-
fessor de universidade; em vez do militar, um matemático, astrônomo, quí-
mico, engenheiro.18 A essa prevenção é preciso acrescentar a quase ofensa 
pessoal de que falei, a lesa-majestade que se lhe figurava. É esse orgulho 
dinástico, uma forma apenas da dignidade nacional encarnada nele, da so-
berania do Estado, que o fará dizer aos ministros: “O Poder Moderador não 
transige”, quando Pio IX intercede em uma carta autógrafa, e lhe oferece 
fazer cessar a perturbação na Igreja mediante o perdão dos bispos. Essa 
parcialidade do Imperador, os bispos a sentem, todos os bispos. “Pois quê!!! 
Um bispo de calceta, por desempenhar os seus sagrados deveres?!”, dizia 
o metropolita, conde de São Salvador. “O Ungido de Deus!... Onde a morali-
dade pública? Onde a religião e o seu culto? É triste, é bem triste; é conster-
nador, é degradante, desce até a última escala da abjeção um procedimento 
de tão degenerada natureza.”19 Tudo isso ia ao Imperador, à monarquia.

Senhor [dizia-lhe diretamente o bispo do Rio], se não temermos a Deus, 

menos a qualquer homem; se não formos leais à nossa fé, menos à nossa 

bandeira; se rasgarmos o Evangelho, não respeitaremos a Constituição; 

se não bradarmos e bem alto Viva Cristo! não poderemos bradar Viva o 

Sr. D. Pedro II!; se não soubermos morrer mártires pela Igreja, faltar-nos-á 

decerto coragem e entusiasmo para derramar o sangue em borbotões pelo 

Brasil que tanto amamos.20

E o velho D. Viçoso, aludindo à guerra de Bismarck contra os bispos ca-
tólicos da Prússia:

Senhor, Vossa Majestade sabe que não tenho cavalos, nem carruagens, e 

menos os thalers em que me possam multar; também me não podem prender 

18 As ideias do Imperador em matéria religiosa não podem ainda ser perfeitamente recons-
truídas, por falta de dados e reveleções sinceras e verdadeiras. Alguma luz é, porém, 
lançada sobre o seu pensamento íntimo pelas notas (objeto de uma Memória do conse-
lheiro Manuel Francisco Corrêa, apresentada ao Instituto Histórico e Geográfico em 10 
de outubro de 1890), no livro de E. de Pressensé, Les origines, e pelo curioso documento 
autobiográfico Fé de ofício, publicado pelo visconde de Taunay, 1891. Ver na nota U o que 
escreveu o Imperador à margem de Pressensé, que diz: “L’histoire n’est pas le jeu cruel 
d’un Dieu stupide et pervers; elle tend au relêvement universel, etc.”

19 Circular ao episcopado, em 2 de março de 1874, sobre a condenação do bispo de Olinda.

20 Representação que a S. M. o Imperador dirige o bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro 
sobre a prisão e processo do exmo. e revmo. Sr. bispo de Olinda, em 18 de fevereiro de 1874.
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em calabouços, porque em calabouço estou eu metido, sendo bispo há trin-

ta anos e tendo de idade quase noventa; pôr-me-ão em liberdade se me ti-

rarem desta masmorra do bispado, ainda que lhes pareça que me mandam 

para outra prisão pior.21

Esse sentimento se entranhará tão profundamente no coração do bispo do 
Pará, depois arcebispo da Bahia, e de todo o episcopado, magoado e ofendido, 
que, apesar da anistia, mais tarde, quando vem a República, ele reaparece na 
pastoral coletiva de 19 de março de 1890, escrita pela pena de Macedo Costa:

Acabamos de assistir a um espetáculo que assombrou o universo; a um 

desses acontecimentos, pelos quais dá o Altíssimo, quando lhe apraz, lições 

tremendas aos povos e aos reis; um trono afundado de repente no abismo 

que princípios dissolventes, medrados à sua sombra, em poucos anos lhe 

cavaram! Desapareceu o trono... E o altar? O altar está em pé...

É esse para D. Antônio o verdadeiro epílogo da questão religiosa. Dos 
dois protagonistas da Igreja restava ele para certificar o triunfo e desapa-
recer em seguida. O contraste não era, porém, tão verdadeiro quanto ele o 
figurava. O decreto de 7 de janeiro de 1890 declarava extinto o padroado, a 
causa da luta, com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas; mas 
também o Brasil perdia os foros de nação católica com a sua nova bandeira 
positivista. Era um lúgubre grito de triunfo esse que soltava o companheiro 
de frei Vital, o prisioneiro da ilha das Cobras, sobre os destroços da monar-
quia, porque era o grito de triunfo da Igreja substituída, como instituição 
política, como base social, pela negação de Deus. Não era o trono somente que 
havia afundado de repente, era também o altar, era a Cruz levantada em 1º 
de maio de 1500.

A questão religiosa serve bem para mostrar o caráter particular da mo-
narquia no Brasil. Com efeito, ao contrário do que aconteceria na Europa, 
ela foi entre nós uma alavanca democrática: as três forças que podiam mais 
cooperar para sustentá-la artificialmente, o exército, o clero e a grande pro-
priedade, ela dispensou-as todas. Para o Imperador a monarquia devia exis-
tir por si só, sem trocar serviços, sem fazer favores, sem criar apanágios e 
vassalagens; desde que a instituição não pudesse fazer prosélitos, não valia a 

21 Representação do bispo de Mariana a S. M. o Imperador, em janeiro de 1874, citada pelo 
bispo do Pará. A questão religiosa perante a Santa Sé, p. 186.



CAPÍTULO II – A Questão Religiosa (1873-1875)     29 

pena ter clientes; para ter que se defender, não valia a pena viver. Ela devia, 
por outra, existir somente enquanto fosse uma aspiração nacional, uma ne-
cessidade sentida por todos, e não defendida por monopólios espirituais, mu-
ralhas de baionetas ou feudos territoriais.22

VI – Nabuco e as reformas religiosas. As aspirações liberais. 
Seu discurso no Senado. Efeito no partido

Para bem se julgar o pensamento de Nabuco em relação à Igreja, não bas-
tam os seus votos no Conselho de Estado, é preciso conhecer o que ele disse no 
Senado, não só em relação aos bispos como às pretensões do Partido Liberal 
em matéria de liberdade ou igualdade religiosa. É talvez o momento próprio 

22 “A história recordará em uma de suas páginas mais originais essa monarquia brasileira, 
que não era militar, nem clerical, nem aristocrática, e que por isso foi derrubada pelo Exér-
cito, depois da revolta do escravismo, com indiferença da Igreja.” Carta minha ao Diário do 
Comércio, publicada depois com o título Por que continuo monarquista, Londres, 1890.

Os republicanos olhavam para essas questões de futuro de modo mais positivo e utilitá-
rio do que o Imperador. Ao passo que os liberais e conservadores viviam exclusivamente 
no presente, eles pesquisavam na luta dos partidos o interesse que podia fermentar, as 
causas de deperecimento monárquico, que se podiam converter em germens da evolu-
ção republicana. Os partidos constitucionais apreendiam com sagacidade o que afetava 
a situação política, a inclinação do Imperador, etc.; os republicanos, o que afetava a 
instituição. Assim, na questão servil, assim na questão religiosa, por último na questão 
militar. Não tinham preconceito de espécie alguma, só tinham um objetivo, um deside-
ratum: suplantar o regime hereditário, fosse como fosse. Não faziam escolha de meio, 
nem de aliados, e como não tinham preconceito, não tinham também processo, sistema, 
nem prazo certo: havia os imediatos, os revolucionários, como havia os evolucionistas, 
os conciliadores, os que queriam adiar a república até o Terceiro Reinado. Aliavam-se 
indiferentemente com a Igreja ou com a Maçonaria, mas de preferência se aliariam com 
ambas, como se aliarão com abolicionistas e grandes proprietários, com militares e com 
inimigos do militarismo. Saldanha Marinho, que toma o pseudônimo de Ganganelli, é o 
representante da aliança com a Maçonaria; Aristides Lobo, o da aproximação à Igreja, 
da política de isolar a dinastia de mais esse baluarte monárquico. Na polêmica com 
Quintino Bocaiúva em 1874, é publicada a seguinte carta: “Rio, 23 de fevereiro de 1874. 
– Bocaiúva, o artigo da República dando conta do julgamento do bispo não consultou os 
princípios de justiça, nem os do bom senso político. É preciso não ter noção alguma de di-
reito para asseverar que o Supremo Tribunal cumpriu o seu dever condenando o bispo. 
Bem ao contrário, ele veio por sua vez mostrar que tudo neste país está podre sem exce-
ção da justiça. Não cabe nos limites de uma carta a demonstração do que avanço, bem 
que seja coisa de simples bom senso. Mas outro é meu propósito. Sei que vocês estão em 
apuros. Pois bem, a aliança dos republicanos está patente: é a Igreja. No estado atual das 
coisas essa gente aceita tudo, não põe dúvida em pleitear a causa da liberdade dos cultos. 
Convencido disto, eu acho que cumpre provocar essa aliança. Reflete. Teu Aristides”
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para se estudar a fisionomia de Nabuco como estadista católico, isto é, a sua 
religião íntima e como ela o afetava na sua qualidade de líder político.

A posição de Nabuco em 1873 foi definida por ele em dois discursos, ou 
antes em um discurso que tomou duas sessões, de 11 e 13 de junho. Essa ex-
planação, feita durante a primeira fase do conflito, isto é, antes do processo 
e prisão dos bispos e da missão a Roma, merece ser estudada, por mostrar 
bem a feição e o alcance das ideias regalistas de Nabuco, assim como de suas 
ideias religiosas.

Nabuco faz a sua profissão de fé, declara-se católico, devoto da Imaculada 
Conceição, mas inspirado igualmente “de outro sentimento preponderante”. 
Diz ele:

Sr. presidente, eu farei como os oradores que me precederam; aprovei-

tarei a plenitude da discussão do Voto de Graças para tratar da questão que 

domina exclusivamente o espírito público: a questão religiosa.

Sr. presidente, esta questão é grave como são graves todas as questões 

de consciência. Digo mesmo que é delicado, é perigoso, discutir em uma 

tribuna política questões que se referem a Deus, questões que tocam à alma 

do povo, no que há de mais íntimo, de mais profundo. Hesitei muito, evitei 

o mais que pude esta discussão. Cheguei, porém, à extremidade. É que a 

discussão se tem demorado e quase todos os membros do Partido Liberal 

mais ou menos se têm pronunciado, e devo pronunciar-me. Vou, pois, abor-

dar a questão, Sr. presidente, com toda franqueza, com toda coragem, com 

toda precisão, inspirado de um duplo sentimento.

Tenho no coração, Sr. presidente, um amor sincero e profundo à reli-

gião do Estado, na qual nasci e na qual pretendo morrer.

O nobre senador pela província da Bahia, meu amigo, que não está 

presente, disse que eu era devoto da Imaculada Conceição de Maria. É uma 

verdade.

Tenho também no coração um outro sentimento preponderante: é o 

amor que consagro aos direitos sagrados do Estado, porque o Estado é a 

nação, é a pátria.

Não era suspeito; já não estava adstrito à Maçonaria, e tinha sempre con-
corrido para dar força moral à Igreja, mas, citando Thiers, “o Estado tem leis 
para a Igreja como tem para todos os cidadãos”.

Não sou suspeito. Atualmente não estou adstrito à Maçonaria. Per-

tencia a ela quando tinha de vinte quatro a vinte cinco anos, em 1836 e 
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1837. Ao Senado não importam as razões por que deixei a Maçonaria. Mas 

vos digo, senhores, afirmo e juro, que tendo ascendido aos graus mais ín-

timos daquela ordem, ali nunca vi uma ideia que fosse incompatível com 

a religião do Estado. Nos meus discursos, proferidos na loja ou no Grande 

Oriente, sempre tive por escopo principal demonstrar que a Maçonaria não 

era contrária ou hostil à religião católica... Não sou suspeito, porque em 

toda a minha vida política, ou como representante da nação, ou como mi-

nistro da Coroa, sempre concorri, quanto em mim coube, para que o Estado 

prestasse toda proteção à Igreja, para que reconhecesse a sua liberdade e 

independência, para que desse aos seus ministros toda a força moral. (O Sr. 

Pompeu: Aí está o decreto de 28 de março de 1857)

Aí está esse decreto, que prova bem quais são as minhas opiniões neste 

ponto.

Mas direi, senhores, como dizia o estadista francês que preside hoje 

aos destinos da França: “O Estado deve toda proteção à Igreja, o Estado deve 

manter a liberdade e independência da Igreja; mas a Igreja deve saber que 

o Estado tem leis para ela, como tem para todos os cidadãos, e leis que são 

inflexíveis”.

Descreve o Estado em que frei Vital encontrou a Maçonaria, tolerada pela 
Igreja, concorrendo para o esplendor do culto, e “o zelo exagerado, que verda-
deiramente se pode ter como imprudência”, com que logo a fulminou:

Chegou o bispo de Pernambuco àquela diocese, uma das dioceses mais 

importantes do Brasil, e achou a Maçonaria quase geralmente derramada 

na capital e composta de homens de posição social, muitos dos quais, eu 

os conheço pessoalmente, varões tementes a Deus. A Maçonaria ali existe, 

senhores, desde a nossa Independência e mesmo antes, porque sabeis que a 

loja Seis de Março contribuiu muito para a revolução de 1817, lançando assim 

uma pedra para o grande edifício de nossa Independência. A Maçonaria, 

tolerada por todos os bispos até então, conspira contra a religião católica 

apostólica romana, quando muitos dos seus membros pertenciam às irman-

dades religiosas, e como todos, senão mais do que todos, concorriam para 

o esplendor, para a magnificência do culto católico? A consciência pública 

protesta que não. O bispo, pois, devia informar-se de um fato que era notó-

rio, e deixar as bulas dormirem, como dormiram até então, ou representar 

ao Santo Padre sobre a não aplicação delas a um fato contrário àquele que 

elas tinham previsto...
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Senhores, é doutrina de todos os canonistas, sendo entre eles Walter, 

fundado no Sínodo de Benedito XIV, que pertence também aos bispos fazer 

representações contra as leis da disciplina geral, que não se conformam 

com as relações locais e propor as modificações convenientes.

Senhores, a Cúria Romana, mais que todas as soberanias do mundo, 

conhece e aplica o que se chama modus vivendi. A Cúria Romana tem prin-

cípios inflexíveis sobre os quais não transige; mas dizei-me, senhores, já a 

Cúria Romana rompeu abertamente com os Estados católicos por causa dos 

fatos consumados, que estão em contradição com os princípios que ela tem 

e que se acham recapitulados no Syllabus? Não. A Igreja Romana vive bem 

com a nação cristianíssima, onde existem o casamento civil, o placet, e o re-

curso à Coroa. A Cúria Romana vive bem com a nação apostólica, onde tam-

bém existem fatos em contradição com os princípios inflexíveis do Syllabus.

A infelicidade foi querer o bispo de Olinda, e depois o do Pará, aplicar

ao pé da letra o Syllabus, incompatível com muitos dos princípios do 

nosso direito público... Bem vedes que, aplicado o Syllabus ao pé da letra, em 

contradição com as instituições que existem em todos os povos modernos, 

a Igreja Católica, já dividida pelas igrejas do oriente e pelo protestantismo, 

ficaria isolada e minada pelos cismas que por toda parte surgiriam...

Qual seria para o Brasil a consequência dessa atitude dos bispos, se se 

generalizasse, ou se levasse de vencida a Constituição de 1824?

A consequência disto qual é? Um perigo para o Estado e para a Igreja, 

porque a corrente de incredulidade e do ceticismo, que infelizmente por 

toda parte se estende, poderá ser obstada pela caridade, não por meio da 

excomunhão e da perseguição.

Sabeis que as multidões passam facilmente do fanatismo para a impiedade.

Suponde, porém, que a imprudência do bispo acende o fanatismo, tere-

mos uma guerra civil, a pior das guerras civis, a guerra religiosa, colocada 

entre o fiel e o cidadão.

Senhores, eu não tenho receios da teocracia em nosso país. A teocracia 

tinha sua razão plausível no feudalismo; não há mais feudalismo, e, pois, a 

teocracia não pode existir: teocracia e feudalismo são dois espectros, como 

dizia Montalembert; e na verdade, senhores, é impossível que o mundo que 

marcha volte até os tempos da Idade Média. Mas por isso mesmo eu deploro 

uma guerra religiosa, que seria a injúria da civilização, uma guerra reli-

giosa, que derramasse uma só gota de sangue por causa de questões esco-

lásticas antediluvianas.
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Discute os fatos do Recife em 14 e 16 de maio, a ilegalidade da imposição 
de bulas que não tiveram o exequatur do poder civil. São as ideias que expri-
miu no Conselho de Estado. Mas de passagem, alude à infalibilidade do Papa 
de modo a deixar perceber o fundo do seu pensamento em relação ao novo 
dogma. A referência à infalibilidade produz um encontro entre os dois chefes 
liberais, chamados o mikado e o taicun:

Devo dizer-vos com franqueza, senhores, que se o jus cavendi, se o 

placet foi alguma vez necessário, é hoje. É hoje, depois da infalibilidade do 

Papa. Senhores, eu não entro, já vos disse uma vez, na questão teológica da 

infalibilidade do Papa... É uma questão a que abaixo a cabeça; quaisquer 

que fossem as irregularidades arguidas ao Concílio do Vaticano, a mim, 

católico, não compete senão respeitar os decretos da Igreja em matéria de fé 

e costumes. Trato da infalibilidade no ponto de vista das relações do Estado 

com a Igreja.

Sabeis que, proclamada a infalibilidade do Papa, os Estados católicos 

têm hoje menos garantia do que quando a infalibilidade era atribuída... 

(O Sr. Zacarias: Não apoiado: não trouxe alteração alguma)... aos concílios 

ecumênicos. (O Sr. Zacarias: Sempre pertenceu ao Sumo Pontífice) Dezoito 

séculos se passaram sem que pertencesse ao Sumo Pontífice, mas à Igreja. (O 

Sr. Zacarias: Sempre pertenceu ao Sumo Pontífice) ... Nunca foi reconhecida 

tal infalibilidade.

E mais longe, referindo-se a Cândido Mendes:

S. Exa., em vez de acalmar-nos nos aterra ainda mais, dizendo que a 

interferência da Igreja não é absoluta, não é direta; mas que a salvação das 

almas, que é o fim da Igreja, justifica a interferência indireta dela em to-

dos os negócios temporais; e isto se não pode evitar, quer queiram quer não 

queiram, diz o nobre senador, e até exemplificou com a política: “A políti-

ca é a moral, a moral é a doutrina resultante dos dogmas; por consequên-

cia a Santa Sé, pode intervir indiretamente na política do país”. Eis aqui 

o que disse o nobre senador; é o resumo dos discursos proferidos por ele 

nesta casa.

Mas, senhores, essa interferência indireta da Santa Sé como é? Será 

somente pela persuasão? Não, é também pela excomunhão, porque é este o 

meio coercitivo. Pois bem, repito o que já disse, o nobre senador consagra 

assim o princípio da desobediência às leis do Estado, porque assim fica o 

cidadão colocado entre a sua consciência e a lei do país, porque separa-se 
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o fiel do cidadão, porque assim o cidadão vacila entre a pena espiritual e a 

pena temporal.

Nabuco termina explicando o programa liberal e pronunciando-se sobre 
as três questões que se suscitavam no partido: a questão da separação da 
Igreja do Estado, a questão das incapacidades políticas, a questão do casa-
mento civil.

Quanto à separação, eis o que ele dizia:

A separação da Igreja do Estado eu entendo, senhores, não tem obstáculo 

na Constituição do Império, que permite as reformas liberais, ou ordinaria-

mente ou mediante certos turnos, conforme a matéria delas. A separação da 

Igreja também não encontra a absoluta oposição da Igreja católica apostólica 

romana, porque esta igreja admite a máxima da Igreja livre no Estado livre. 

Vamos agora à hipótese: quereis a separação da Igreja do Estado? Declaro 

que não. Para mim é uma grande calamidade... (O Sr. Zacarias: Estamos de 

acordo. – O Sr. F. Octaviano: Uma calamidade presentemente. – O Sr. Zacarias: 

Sempre)

Está bem claro o meu pensamento: em tese, proclamo o princípio ab-

soluto da liberdade de consciência; na hipótese, não admito a separação 

da Igreja do Estado, e entendo, senhores, que separar-se a Igreja seria uma 

grande calamidade.

Já sabeis, senhores, que nossa população se compõe quase toda de ca-

tólicos; os católicos se contam por milhões e as outras religiões por milha-

res: como será possível proclamar hoje a separação da Igreja do Estado? 

Que utilidade? Que necessidade? Mas que perigos? Que revolução social e 

política? Neste ponto vou servir-me de um método de discutir usado pelo 

grande estadista Thiers. Thiers, nas grandes questões do seu tempo com os 

socialistas, comunistas e simonianos, dizia: Pois bem, reduzi vossas ideias a 

projetos de lei, vejamos se elas são praticáveis. Assim digo eu: Como quereis 

a separação da Igreja do Estado?

Quereis a Igreja separada do Estado e livre; livre, com seu direito de 

propriedade, com seu soberano estrangeiro, com sua hierarquia, com sua 

organização, forte pela unidade, pela disciplina, pela influência que exerce 

nas consciências e nas massas fanáticas? Pois bem, a Igreja para manter o 

seu poder nesta forma de governo teria necessidade de constituir um par-

tido, seria uma teocracia invencível, assombrosa, formidável, contra as li-

berdades públicas.
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Olhai o reverso do quadro; que reforma quereis? A Igreja separada e 

livre, mas livre nominalmente, ainda mais sujeita ao Estado do que é! Com a 

diferença de ficar privada dos meios que o orçamento lhe dá para o esplen-

dor do culto e subsistência de seus ministros? Variando, como variam, os 

tempos, podendo haver indiferença em vez de piedade, teríamos a possibili-

dade da miséria da Igreja; o culto sofrendo por falta de esplendor ou manu-

tenção; a vocação eclesiástica abandonada ou desmoralizada pela simonia; 

daí o arrefecimento do sentimento religioso, esse grande elemento da paz 

pública, esse grande elemento da sanção moral das leis. Não vou para aí.23

Tratando da inelegibilidade dos acatólicos, pronuncia-se pela abolição 
do privilégio de culto:

Quanto à incapacidade política dos cidadãos brasileiros para os cargos 

eletivos por motivo de religião, neste ponto, senhores, não pode haver dú-

vida nem na tese nem na hipótese. Com efeito, se pela Constituição todas as 

religiões são permitidas, como privar o cidadão de direitos políticos, por-

que ele tem outra religião que não a do Estado? O simples enunciado de-

nuncia a manifesta violação da liberdade de consciência. Isto não é possí-

vel, e a Igreja católica mesmo não deve repelir a reforma da Constituição 

neste ponto, porque trata-se, não de tolerância de fé, mas de tolerância civil 

ou política.

Por último, refere-se ao casamento civil. A importância de cada um des-
ses compromissos ou interpretações, feitas por Nabuco em nome do Partido 
Liberal, estava na atitude hostil a todas elas de Zacarias; como em 1871, na 
questão dos escravos, Nabuco separava-se de Zacarias em 1873 na questão 
religiosa, com o prestígio e a autoridade de chefe:

Direi agora minha opinião sobre o casamento civil. Em meu conceito, 

senhores, a questão relativa de menos valor é a questão religiosa; porque, 

em última análise, temos o exemplo da França, e de outros países da Europa, 

onde existe o casamento civil, e que aliás por isso não estão excluídos ou 

fora da Igreja Católica. Na carta, que já referi ao Senado, dirigida por Pio 

IX ao rei Vittorio Emanuel, que o consultava, em 1852, a respeito do projeto 

23 A coagir e perseguir a Igreja, dada uma desinteligência inconciliável com a Santa Sé, ele 
preferia a separação. Em 1875 escreve a Octaviano, 25 de novembro: “A religião do Estado 
é um privilégio, que não é possível sem esse corretivo (o jus cavendi); se não o querem, o 
reverso da medalha é a liberdade e com esta a separação.”
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de casamento civil, pendente das Câmaras, Sua Santidade não ameaçava 

de excomunhão ao rei e ao povo italiano se esse projeto fosse lei; prometia, 

não obstante, continuar, para com o rei e o povo, os seus sentimentos de 

caridade.

Senhores, isto não mostra senão que o casamento civil não é incom-

patível com a religião católica; porque aliás não se concebe como um povo 

católico pode ter essa forma de casamento, e outro povo católico pode não 

ter essa mesma forma de casamento.

A questão para mim é outra; é se há necessidade de substituir a forma 

de casamento que temos, destruindo nossos hábitos, e ferindo as consciên-

cias. Esta questão é gravíssima, e se deve reservar para o Código Civil.24

Um caso, porém, ocorre, em que o legislador seria obrigado a admitir 

para logo o casamento civil como forma excepcional: é se os bispos, pertur-

bando a paz pública, de seu motu proprio, estabelecessem a Maçonaria como 

impedimento do casamento... Não seria então possível deixar sem providên-

cia essa perseguição do cidadão por motivo de religião; não seria possível 

que, assim e sem remédio, ficasse o cidadão privado de seus direitos civis e 

impedido de constituir uma família. O Senado sabe quais as minhas ideias 

a respeito dos casamentos mistos, por meio de contrato entre católicos e aca-

tólicos; nos meus relatórios de 1854, 1855 e 1866 instei por essa providência 

como essencial para fomentar a imigração. Senhores, o casamento por meio 

do sacramento é o mais perfeito, mas a política exige muitas vezes aquilo 

que é menos perfeito, por ser mais útil: somos legisladores de um país que 

tem uma religião de Estado, mas que também permite as outras religiões, 

e, pois, não podemos deixar de dar satisfação aos direitos dos cidadãos de 

todas as crenças, não podemos, para não ferir suscetibilidades de consciên-

cia, trair ou suspender o espírito humano que progride.

A súmula do discurso estava nestas palavras finais:

Vou concluir. Apartei, como o Senado viu, todas as questões religiosas, 

que são da escola, e não do Parlamento; sobre essas questões a melhor políti-

ca é aquela que aconselhava um ilustrado publicista francês durante a agi-

tação que dominava na França por ocasião do Concílio do Vaticano: Laissez 

faire, laissez passer. Deixai que as doutrinas se reduzam a atos e então pro-

cedei. Meu discurso foi somente sobre o ponto das relações do Estado com a 

Igreja. Neste terreno é bem aplicável a máxima de S. Optatus, Ecclesia est in 

24 A Octaviano, carta citada: “No Código Civil quero o casamento civil facultativo e a secula-
rização das questões de Estado.”
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Republica, non Respublica in Ecclesia, máxima que bem exprime uma verda-

de, e é que a Igreja deve respeitar as leis do Estado onde ela funciona. Neste 

terreno, senhores, sem fomentar questões de consciência, que são sempre 

graves, esperemos os fatos, armados com as leis que temos e com as leis que 

forem necessárias para impedir as invasões do poder temporal.25

25 Como seguimento às ideias de Nabuco, formuladas nesse discurso, e à sua atitude de 1873, 
cumpre mencionar a espécie de conflito ou desacordo entre ele e o Clube da Reforma 
(1877), cujo radicalismo se acentuava. O Partido Liberal agitava-se pela separação da 
Igreja e do Estado e questões inerentes a essa. Em 1º de junho, uma comissão do clube, 
composta de José Liberato Barroso, Joaquim Serra, Monte, Couto de Magalhães e Tito 
Franco, formulara um programa nessa matéria, constante das medidas: 1º Registro civil 
dos nascimentos e óbitos; 2º Contrato civil obrigatório de casamento; 3º Secularização 
dos cemitérios públicos; 4º Liberdade plena de religião com seu culto externo e público; 
5º Supressão do número 3 do art. 95 da Constituição (inelegibilidade dos acatólicos), e al-
terada a forma do juramento no sentido de não especificar religião alguma (vide Américo 
Brasiliense – Os programas dos partidos). Sinimbu pede ao Centro Liberal uma reunião 
para resolver a respeito dessas novas exigências, e Nabuco, aborrecido, desgostoso de 
tanta agitação improfícua e de tanta pressão indébita, responde ao seu velho amigo de 
Olinda (22 de julho):

“Recebi a carta de V. Exa. de 21 de julho, requisitando a convocação do Centro Liberal 
para tratar do parecer da comissão do Clube da Reforma, que foi publicado no nº 126, da 
Reforma deste ano. Antes de tudo devo dizer a V. Exa. que, à vista dos artigos orgânicos do 
Centro Liberal, a convocação dele compete à comissão executiva. Não tenho, porém, hesi-
tação alguma em fazer a convocação requisitada... Escuso-me todavia de comparecer às 
sessões em que o dito parecer for tratado: 1º porque não posso, em razão de meus incômo-
dos e trabalhos: 2º porque o nosso programa político tem a necessária elasticidade para 
admitir a solução da matéria que faz objeto do mesmo parecer, quando for oportuno. 
Para que este programa, atualmente, quando não temos o poder para realizá-lo, e é certo 
que ele vai suscitar divergências e divisões que podem complicar ainda mais a situação 
do partido? Devo dizer com franqueza a V. Exa. que não quero a responsabilidade de 
ideias radicais, que implicam com as minhas convicções; que divirjo profundamente, 
intransigentemente, de algumas das soluções do parecer. Entendo que a 1ª e a 2ª devem 
ficar reservadas para o Código Civil. Sobre a 2ª destas, a minha convicção, tendo por 
base o princípio da liberdade, se traduz na seguinte disposição ou tese: 1º O casamento, 
em regra geral, será contratado e celebrado com as condições e formas prescritas pela 
religião dos contraentes; 2º aqueles que, por uma causa qualquer, não puderem ou não 
quiserem celebrar assim o seu casamento, poderão contratá-lo e celebrá-lo pela forma 
puramente civil, segundo as regras estabelecidas pela lei, e o casamento terá todos os 
seus efeitos civis. E nem se fale em casamentos diferentes no mesmo país, porque a forma 
obrigatória os não evita, visto como a maioria há de procurar, depois da forma civil, a 
bênção religiosa. Quanto à 3ª solução, eu a aprovo, se ela se refere aos cemitérios munici-
pais ou estabelecidos e mantidos pela autoridade pública. Entendo que esses cemitérios 
devem ser comuns para todos como é a cidade e são os impostos. Todavia a secularização 
não impede a cerimônia religiosa em relação à sepultura de cada um, conforme a sua 
religião. O cemitério não será bento, mas será benta a sepultura do católico que nele for 
enterrado. A 4ª solução, sem condições de lugares e população, implica com a religião do 
Estado, cuja separação ou abolição eu não posso atualmente admitir. Com efeito, auto-
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Há muita revelação nesse discurso sobre a atitude e o sentimento de 
Nabuco para com a Igreja, a religião: vejamos, porém, primeiro, o efeito que 
causou. A palavra de Nabuco era ansiosamente esperada pela divisão em 
que se achava o Partido Liberal com a atitude de Zacarias, líder da oposição 
no Senado. A guerra ao gabinete Rio Branco corria por conta de Zacarias; 
Nabuco aparecia na tribuna raras vezes, em debates solenes, para dar a opi-
nião do partido em questões, quase sempre, de princípios. A oposição, que 
via em cada nova questão que se agitava, em cada movimento da opinião, 
uma oportunidade de subir, tinha ainda mais esperança na questão religiosa 
do que nas outras, por não presumir que Rio Branco, um chefe conservador, 
pudesse ir até onde chegou – além do que iria Nabuco – até a prisão e o pro-
cesso dos bispos. O presidente do Conselho tinha por si a popularidade no 
campo maçônico, era o grão-mestre de um dos orientes em que a Maçonaria 
brasileira se achava dividida. Para vencê-lo, na aposta que ele travara com 
os liberais – de realizar-lhes as reformas todas e deixá-los sem bandeira – era 
preciso que esta fosse agora plantada em lugar até onde o Partido Conser-
vador não se devesse arriscar. Esse ponto inacessível, na questão religiosa, 
parecia à escola radical ser a separação da Igreja e do Estado.

A crise no seio do partido era uma crise de consciência. Zacarias, Silveira 
Lobo, Abaeté, estavam de um lado; Souza Franco era genuinamente anticle-
rical, a mais forte das correntes; Nabuco representava o meio-termo, o libe-
ralismo católico, o matiz Montalembert, um pouco mais emancipado talvez, 
simpático à força moral da Igreja, fazendo da reforma e da regeneração do 
clero uma grande questão nacional, desejoso de conservar perpetuamente o 
modus vivendi entre a Igreja e o Estado, mas jurista leigo, católico indepen-
dente, advogado dos direitos do Estado. Outro matiz, semelhante a Nabuco, 
mas sem o mesmo fundo religioso, e por isso mais parecido com Souza Franco 
ou Saldanha Marinho, apesar de não ter laivo de animosidade nem de rancor, 
é Octaviano.26A impressão do discurso de Nabuco, separando-se de Zacarias, 

rizar a plena liberdade do culto externo, quando a população do interior é quase toda, 
se não toda, católica, é provocar grandes desordens e conflitos. A 5ª solução tem minha 
adesão e aplauso. Em resumo: plena liberdade de consciência, mas a liberdade de culto 
externo dependente do lugar ou de certa relação da população católica.”

26 Octaviano, em carta à Reforma (12 de junho de 1873), pedia, como vimos em 1858, que 
se ouvissem os moços: “A mocidade não é defeito para nenhuma das grandes discussões 
sociais e religiosas. Cristo não chegou à idade dos cabelos brancos.” E acrescentava, ad-
vertindo a mocidade liberal: “Quando a Igreja, em um lance arriscado, reclamava pelas 
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foi assim de alívio para o partido. Se ele fazia restrições às pretensões ra-
dicais de Souza Franco, afastava-se muito mais do espírito considerado re-
trógrado de Zacarias. A sua religiosidade e devoção eram conhecidas, como 
o eram os serviços que ele prestara à Igreja, notoriamente o seu decreto de 
1857 do ex informata conscientia, pelo qual, ainda recentemente, se havia 
de novo batido. O receio era grande que nessa questão ele ou não se pro-
nunciasse ou tentasse fazer parar o partido, se não com o non possumus de 
Zacarias, pelo menos com fórmulas dilatórias sibilinas. Por isso, sobretudo 
na Bahia, os liberais de origem conservadora e os seus aderentes respiraram 
quando viram Nabuco destruir o pretexto que a atitude de Zacarias dava ao 
partido para entregar-se à direção de Souza Franco.27 O Diário da Bahia, que 
representava a mais forte província política do Norte, e que, na campanha da 
emancipação, tanto inclinara para a tática de Zacarias, sacrificava-o agora 
implacavelmente.

Desde 1868 [dizia ele em 22 de junho], o nosso chefe tem sido o Sr. con-

selheiro Nabuco: foi S. Exa. que formulou nosso programa, e desde então 

nunca lhe recusamos a direção do partido; o que sem dúvida não queria 

dizer que recusássemos aos outros senadores do Império o direito de dirigi-

rem seu partido, pois seguramente só há chefe de chefes onde há mais de um 

chefe, do mesmo modo que era Agamenon no cerco de Troia – rei dos reis.

Em 10 de agosto, referindo-se francamente, à posição de Zacarias:

Em todo caso, por mais valioso que reconheçamos o concurso do ilus-

tre senador baiano, é uma verdade que os destinos de um partido não se 

liberdades que hoje condena, foram mancebos generosos que vieram em seu socorro – 
Lamennais, Montalembert, Lacordaire, Broglie. O Pontífice os glorificou naquela mesma 
língua em que Sêneca proclamara a juventude o mais precioso presente da Divindade. À 
proporção que dois desses mancebos glorificados, dois grandes engenhos, Lamennais e 
Montalembert, encaneciam e se inclinavam para o túmulo, o Pontífice lhes mandava reti-
rar, um por um, os louros que ele próprio enastrara em suas frontes, e antes de exalarem 
o último alento, já a Igreja Romana os considerava cadáveres corrompidos.”

27 Leão Veloso tinha-lhe escrito antes (27 de maio): “O Zacarias matou-nos, já não pode ser 
nosso chefe.” Dantas, em 28 de junho: “Não lhe posso definir o regozijo imenso que se 
manifestou nas fileiras do nosso partido, desde que foram aqui conhecidos os seus lumi-
nosíssimos discursos na questão religiosa.”

Do Recife, Aprígio Guimarães escreve: “Não posso deixar de expressar a V. Exa. a minha 
admiração pelo seu último esforço parlamentar. Muito havia feito o visconde de Souza 
Franco; faltava, porém, o mais difícil: determinar o ponto de coesão para os pobres libe-
rais. Fê-lo V. Exa., e foi o máximo serviço à ideia.”
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resumem numa personalidade, por mais importante e elevada que seja: as 

opiniões individuais do Sr. Zacarias de modo nenhum podem embaraçar 

os destinos do Partido Liberal; e se é chegada sua vez, se está escrito que 

lhe caiba a difícil e espinhosa tarefa de resolver o conflito religioso, não 

lhe faltam elementos de força para tentá-lo com fortuna, apoiado no acordo 

geral do partido, e na opinião do país – elementos que visivelmente faltam 

ao governo atual.28

VII – Nabuco como estadista católico. Os seus dois “sentimen-
tos preponderantes”. Hipóteses de conflito entre eles

Nabuco era um verdadeiro católico, um estadista convencido da neces-
sidade de amparar e desenvolver o sentimento religioso, como o meio único 
de regeneração e aperfeiçoamento da sociedade, a base permanente de todas 
as suas instituições e relações morais, de justiça, de liberdade e de direito. 
Como foi ele levado, nessa crise de 1873, a pôr-se do lado dos que, entre a 
Maçonaria e a Igreja, preferiam dar força àquela em vez desta? Diversas cir-
cunstâncias influíram para isso. A primeira, para mim a essencial, foi que 
a consciência do católico não foi ferida nele em nenhum ponto sensível. Ele 
sabia que a Maçonaria no Brasil não tinha nada de antirreligiosa; que essa 
atitude era só de dois bispos, e que, levada por diante, a política por eles 
iniciada transformar-se-ia em uma guerra de consciências; que, rebelando-
-se as irmandades todas, o culto ficava suspenso e a religião periclitaria. No 
estado do espírito público ele via, nesse excesso de zelo, que a Roma mesmo 
não agradou, o começo da anarquia material. As reivindicações dos dois pre-
lados, o colocarem-se eles acima e fora da Constituição, o contestarem ao 
Estado direitos de que este, desde a antiga monarquia, tinha posse imemo-
rial, nunca interrompida, não eram simpáticos ao seu espírito de transação; 
pareciam-lhe um esbulho moral, um modo violento, quase brutal, de des-
truir uma situação, um modus vivendi antiquíssimo, que se prestava a todas 
as modificações razoáveis, a todas as transações possíveis entre o Estado e 
a Igreja. Não estava em questão para ele nenhum ponto de fé; apenas, no 

28 Esse pronunciamento do Diário deve ter sido mortificante para Zacarias. que se apoiava 
principalmente sobre a Bahia, onde dois anos antes fora recebido com aclamações; ele, 
porém, não era homem que precisasse de um partido para sustentar a sua individuali-
dade; sozinho, valia uma oposição; seu desdém supria o número: sentia-se necessário, e 
impunha-se pela força e ubiquidade dos seus golpes.
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Senado, tocou de passagem no novo dogma da infalibilidade do Papa, decla-
rando todavia, como vimos, que abaixava a cabeça.29

Nem é de estranhar que ele se servisse do argumento – que o Papa infa-
lível, como ficou sendo depois do Concílio do Vaticano, tornava muito mais 
necessária, por parte do Estado, a defesa e a precaução do jus cavendi, do que 
antes quando, por dogma, a infalibilidade era da Igreja, isto é, do Papa com 
o Concílio. Em 1873, quando Nabuco pronunciou esse discurso, não tinha, 
por assim dizer, morrido ainda o eco da grande controvérsia religiosa a que 
a definição da infalibilidade dera lugar. Depois da definição, pelo Concílio, 
a dúvida tinha cessado. Nabuco abaixava a cabeça; mas nem por isso, nem 
por acreditar, no seu foro íntimo, o Papa infalível, julgava-se, em consciên-
cia, impedido de tratar da infalibilidade no ponto de vista das relações da 
Igreja com o Estado e de aduzir aquele argumento. Não que uma infalibili-
dade fosse diversa da outra, mas, talvez, porque o dogma da infalibilidade, 
que não comunica santidade e impecabilidade ao Pontífice, que não livra os 
atuais e futuros papas de cometerem erros políticos, como confessadamente 
cometeram tantos dos antigos, podia – pelo mesmo efeito de desequilíbrio 
que tantas vezes produziu a ilimitada autoridade espiritual, a elevação sú-
bita, até sobre verdadeiros santos, quando feitos papas – envolver a Santa 
Sé em mais perigosas lutas com o poder temporal, ao mesmo tempo que a 
revestia de maior ascendente sobre as consciências e os governos católicos. 
Sua atitude era a de Baroche, ministro de Napoleão III, negando o placet ao 
Syllabus; a mesma do conde de Beust, chanceler de Francisco II, declarando 
anulada a concordata austríaca em consequência dos decretos do Vaticano.

Nessa divergência com os escritores e autoridades ultramontanas, Nabuco 
estava de boa-fé; ele não ocupava nem defendia posição alguma, que não fos-
se ou não houvesse sido defendida por algum espírito eminente do catolicis-
mo. Se esposava, como Montalembert, a causa liberal contra a política reli-
giosa da Encíclica e da Civiltà, contra “a teoria do poder universal e absoluto 
do Papa, a qual custou à Europa rios de sangue”,30 é que acreditava não estar 
fora da Igreja, recusando, no direito constitucional moderno, um dictatus de 
Gregório VII, como o Quod illi [ao Papa] liceat imperatores deponere. De fato, 

29 “É uma questão a que abaixo a cabeça: quaisquer que fossem as irregularidades argui-
das ao Concílio do Vaticano, a mim, católico, não compete senão respeitar os decretos da 
Igreja em matéria de fé e de costumes.”

30 Döllinger.
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sem tergiversar ou sofismar, a constituição e as liberdades modernas são in-
conciliáveis com o Syllabus. O Syllabus era o oposto de todos os seus princí-
pios e ideias políticas; o sentimento leigo, tolerante, nacional, era invencível 
nele. Se a Igreja tinha que ter um direito público ortodoxo, tão protegido pe-
las suas penas de consciência, como a própria divindade de Jesus Cristo, im-
plicando heresia o menor desvio dele, Nabuco teria que reconsiderar toda a 
sua situação, não só política como religiosa. Se o catolicismo tinha que con-
denar o liberalismo, como condenou o arianismo ou o protestantismo, lançar 
fora do seu seio todos os que não repudiassem as ideias leigas e liberais em 
política, seria uma tremenda crise para ele. Se fosse inevitável a opção entre 
a obediência a Roma (em um caso que lhe competisse resolver como político) 
e a obediência aos princípios fundamentais da Constituição, ele curvaria a 
cabeça à sentença do Sumo Pontífice, mas não renunciaria à sustentação da 
independência e dos direitos adquiridos do Estado. Fá-lo-ia, entretanto, pela 
convicção, pela certeza de que não estava abjurando, nem recusando ao Papa 
a obediência que lhe devia. Se tal dúvida entrasse em seu espírito, ele não 
assinaria, decerto, a retratação da Constituição e do direito pátrio; resigna-
ria, talvez, a posição política; quando, porém, sentisse, em vez do escrúpulo, 
a imposição da própria fé, ser-lhe-ia impossível subscrever com o seu punho 
a renúncia da parcela de liberdade e independência civil que ele represen-
tasse na sociedade moderna, e então ver-se-ia negando essa completa submis-
são a Roma, mas abraçado com o crucifixo, invocando a Imaculada Conceição, 
para que tivesse compaixão de sua alma. Felizmente, semelhante conflito, en-
tre o estadista e o católico, não se havia de dar; nunca Pio IX exigiu essa re-
núncia dos direitos do Estado por parte dos que o representavam. Até o fim, 
Nabuco pôde ser, sem escrúpulos religiosos, o advogado, por parte do Estado, 
da Constituição jurada, que, até condenação formal e in specie, tinha para ele 
a própria sanção da Igreja. Nem o papado devia acentuar as reivindicações 
do Syllabus. A Pio IX estava destinado por sucessor Leão XIII, e, se não há di-
ferença entre a política de um e de outro – por ter Leão XIII o mesmo ponto de 
vista católico que Pio IX, e por se ter Pio IX mostrado sempre a todos tão be-
névolo, tão conciliador, tão brando (talvez ainda mais meigo) como Leão XIII 
– não é duvidoso que no atual pontificado desapareceram as prevenções con-
tra a tendência absolutista e teocrática, que em 1870 parecia dever prevalecer 
no Vaticano, ainda que sem alcance prático, como puro desideratum teológico, 
em vista de uma civilização ulterior ou abstrata.
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Em pontos de fé, em dogmas, em veneração, em submissão dentro do que 
ela tinha por legítimo domínio espiritual da fé, Nabuco punha Deus acima 
de César; quanto ao caráter, porém, da sociedade política, se seria eclesiás-
tico ou civil, ele era um espírito genuinamente moderno e liberal; não podia 
tornar-se em ultramontano. Decerto, compreendia a necessidade da existên-
cia desse ideal católico, assim absoluto, intransigente, aspirando à autoridade 
suprema, mesmo como guarda da moral; mas era incapaz de intolerância, 
por mais evidente que fosse a verdade a impor, e se, em matéria de crenças, 
prestava completa submissão, quanto à esfera disputada a todas as religiões 
pela sociedade moderna, animava-o um forte individualismo, isto é, um sen-
timento suficiente, inabalável, de que, mantendo-se como os estadistas que, 
ainda que animados de espírito de submissão em matéria eclesiástica, em 
todos os tempos defenderam a prerrogativa e os direitos temporais da re-
pública; quanto à fé ele não apostatava; morria com o seu batismo, e podia 
apelar para a misericórdia de Deus. Se em absoluto a dualidade, o conflito 
da sua obediência ao Papa e à Constituição, era anátema perante a teologia, 
sobretudo por ser o vínculo mais forte para ele, nas hipóteses que figurei, o 
do Estado, o fato é que o espírito que o inspirou politicamente, desde antes 
do Ministério Paraná, foi o espírito de inteligência e acordo com a Santa Sé. 
Ele acreditou sempre que a sua sinceridade de católico, nas questões que 
teve de tratar com a Igreja, convenceria os bispos, o internúncio, o Soberano 
Pontífice, da conveniência de ceder, quanto ao Brasil, na aplicação dos prin-
cípios, em vez de exigir perfeita conformidade. É à vista desses precedentes, 
que conhecemos,31 que se deve apreciar a atitude religiosa de Nabuco, não só 
na questão dos bispos, como em relação às leis de secularização exigidas pelo 
Partido Liberal, de que era chefe.

Na questão dos bispos Nabuco, como se viu, fora contrário ao processo, 
preferia a temporalidade da expulsão dos bispos com suas côngruas. As razões 

31 Comparar administração eclesiástica de Nabuco, Ministério Paraná. Ver acusações do 
marquês de Olinda, por causa da parte dada por Nabuco à Santa Sé na instituição das 
projetadas faculdades teológicas; ver constantes exprobrações, também por causa do seu 
decreto de 1857 dando aos bispos o poder de suspender, sem recurso, ex informata cons-
cientia, decreto que restabelece a disciplina e governo do clero pelo diocesano, e que é 
tido, no campo contrário, como a Lei de Lippe eclesiástica. Notar a opinião de Nabuco 
sobre a conversão dos bens das Ordens sem preceder acordo com a Santa Sé (discursos 
de 1870).
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que ele deu32 mostram bem a estratificação do seu espírito, a camada regalista 
que revestia, por assim dizer, toda sua consciência jurídica, e a camada reli-
giosa – fé, veneração, amor ao prestígio da Igreja. Entre as duas, o fluido políti-
co, em liberdade, correndo de uma para outra, irrompendo através de ambas: 
a conveniência, a oportunidade, as circunstâncias. Disse ele no Senado, em 11 
de junho de 1873 – já o vimos descrevendo-se religiosamente:

Tenho no coração um amor sincero e profundo à religião do Estado, na 

qual nasci e na qual pretendo morrer. O nobre senador pela Bahia [Zacarias] 

disse que eu era devoto da Imaculada Conceição de Maria. É uma verdade. Te-

nho também no coração um outro sentimento preponderante: é o amor que 

consagro aos direitos sagrados do Estado, porque o Estado é a nação, é a pátria.

Conforme era um ou outro o sentimento ameaçado, o estadista parecia 
ser dominado pelo sentimento em que lhe tocavam. Foi assim que tantas 
vezes ele defendera os interesses da religião e os direitos da Igreja, pare-
cendo ceder da soberania do Estado, e era assim que ele agora reivindicava 
essa soberania, parecendo abrir mão de grandes interesses católicos. É esse 
espírito político, moderador das duas tendências opostas, a religiosa e a 
civil, espírito governamental – o marquês de São Vicente dirá dele, depois 
da reunião do Conselho de Estado em que se aconselha a responsabilidade 
dos bispos: “O Nabuco foi quem se mostrou estadista”33 – que o faz prefe-
rir a deportação dos bispos com todas as honras, sem perda das côngruas, 
correspondendo à entrega dos passaportes aos enviados estrangeiros, ao 
processo que afetava a força moral do episcopado; isso, porém, estava su-
bentendido no seu símile diplomático, somente no caso de não conseguir o 
governo a avocação da causa pela Santa Sé, o que, ao primeiro pedido, este 

32 Ver as razões de Nabuco na conferência de 3 de junho de 1873: “1º Porque o processo cri-
minal deverá afetar gravemente a dignidade e a força moral do episcopado: 2º porque os 
tribunais hesitarão perante a questão de consciência que motivara o conflito, e essa ques-
tão dificilmente será elevada à categoria de crime; 3º porque a presença do bispo dará 
azo a novos conflitos, alimentando a guerra religiosa: 4º porque, sendo os dois poderes, 
temporal e espiritual, independentes e distintos, a expulsão do território será uma ana-
logia do modo como uma soberania procede para com o representante de outra, quando 
a presença deste se torna incompatível com a paz pública; 5º porque nenhum outro meio 
ocorre mais eficaz e conforme às reclamações da paz pública, desde que o bispo insistir 
em não reconhecer as instituições do país e os poderes do Estado.”

33 Referiu-me essas palavras o Dr. Oliveira Borges, antigo deputado conservador, genro do 
marquês de São Vicente.
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consegue. Era a esse recurso que se referia Nabuco quando dizia no Senado, 
11 de junho de 1873:

Quanto à hesitação do ministério, a prova é a grande questão que 

hoje apreende exclusivamente o espírito público: a questão religiosa. Oh! 

esta questão poderia ter sido resolvida para logo sem grandes obstáculos. 

Eu aprendi na escola, quando estudava latim, esta máxima de Ovídio: 

Principiis obsta sero medicina paratur... Quer isto dizer que o remédio é 

fácil em princípio. Vós o sabeis, senhores, as questões, por graves que 

sejam, se se resolvem logo, são fáceis. Mas a questão mais pequenina pode 

tornar-se avultada, desde que se complica pela demora da sua solução.

Se Nabuco tivesse a responsabilidade do governo, teria procurado, desde 
o princípio, apelar para Roma.

Quanto às reformas secularizadoras, observar-se-á que Nabuco cede à 
exigência do partido somente no terreno em que, por experiência, por auto-
ridade de bons católicos, por semelhança com as leis de nações fiéis à Santa 
Sé, como a França, a Áustria, ele sente que não está fora da demarcação da 
Igreja; assim no casamento civil, na elegibilidade dos acatólicos, na liber-
dade de cultos. Já vimos como ele respondeu a Sinimbu, quando o queriam 
forçar a ir longe demais: “Devo dizer com franqueza a V. Exa. que não quero 
a responsabilidade de ideias radicais, que implicam com as minhas convic-
ções”. Na sua posição de chefe, para afastar uma exigência perigosa e de-
sarrazoada, ele podia admitir, hipoteticamente, de futuro, uma concessão 
que lhe custaria fazer, e que segundo toda probabilidade não faria, ou para 
a qual nunca havia de julgar chegada a oportunidade; isso, porém, não era 
falta de sinceridade, nem indício de que abandonava o seu próprio conselho 
para se conformar ao do partido: era uma tática espontânea de argumenta-
ção, um modo de insinuar a prudência. Escrevia-me ele em 1870:

Sou positivo e prático, não gosto de inovações, senão quando há ne-

cessidade delas; admito toda a liberdade de consciência e estou pronto a 

destruir todos os obstáculos dela; digo, porém, que, no estado da população, 

não há necessidade de destruir a religião de Estado.

A condicional – no estado da população – não quer dizer que em outro 
caso ele julgasse necessário destruir a religião do Estado; o caráter oficial, 
político, da Igreja, ele só concordaria em retirar-lhe, se ela mesma preferisse 
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a separação ao jus cavendi. A frase é apenas um exemplo do seu modo de 
captar as opiniões mais adiantadas, de chamá-las a si: são hipóteses imprová-
veis, que ele figura para parecer fazer uma concessão em troca da que quer 
obter do espírito que pretendia arrastá-lo.

Apesar de todas estas explicações sinceras, ainda resta, nos discursos e 
pareceres de Nabuco na crise de 1873, alguma coisa que destoa da linguagem 
de um estadista católico. Há certo contágio das paixões da época, da eferves-
cência anticlerical do partido: pode-se ter como certo que essa linguagem de 
momento representa o primeiro jato do sentimento político, a que faltou a 
devida retificação do sentimento religioso, e que ela não exprime o estado do 
espírito íntimo, assentado, da consciência de Nabuco. São as exagerações, as 
exorbitâncias do improviso; os arrastamentos do chefe à frente do partido;34 
não afetam em nada o seu modo de sentir, uniforme, constante, sereno, em re-
lação às coisas da religião, à influência do status, ao papel da Igreja no Estado.

Pode-se formular a regra de Nabuco, nas relações entre o Estado e a 
Igreja, com as palavras de Santo Agostinho: ln necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus caritas. Na vida privada, como chefe de família, como 
criatura humana, até onde ele levava a devoção, ver-se-á depois: por isso, em 
certo sentido, pode-se dizer que, como homem público, sua religião nunca 
foi posta à prova, submetida ao máximo de tensão, à pressão do sentimento 
íntimo. O que eu tenho dito, quanto à possibilidade de um rompimento entre 
os dois sentimentos preponderantes, que ele mesmo tão bem caracterizara 
no Senado, do qual resultasse prevalecer a sua obediência civil, é sempre 
excluindo a ação da graça e a presença de perigo real para a Igreja. Entre a 
religião católica e a constituição liberal da sociedade, tornadas incompatí-
veis, e tendo que desaparecer, uma ou outra, da face da terra, Nabuco, creio 
eu, salvaria a religião. Basta dizer que ele não compreendia a sociedade sem 
moral, moral sem Igreja, e que não via no catolicismo um obstáculo, mas 
a condição do progresso humano. Nesse sentido ele era tão profundamente 
católico como qualquer ultramontano; em nossa política, porém, não ima-
ginava a possibilidade de um desses choques da Igreja católica com outras 
órbitas morais no espaço da civilização humana. Se o imaginasse, é provável 
que ele tivesse sido um Windthorst, e não um Montalembert.

34 Escrevendo a Octaviano sobre a interpelação de Dantas em 1877, a respeito da política 
religiosa do gabinete Caxias-Cotegipe: “O nosso partido caminha por entre brasas... 
A divergência é de sua natureza.” 
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CAPÍTULO III

Fastígio e queda de Rio Branco 
(1872-1875). Gabinete Caxias-

Cotegipe (1875-1878)
I – Retraimento gradual de Nabuco. As causas

Nas últimas sessões legislativas em que tomou parte, Nabuco torna-se 
cada vez mais retraído e raro. Poucas vezes toma a palavra. Os seus 
discursos revestiram-se sempre da mesma solenidade; mas, exceto em 

uma outra grande questão por que se apaixona – em 1873, por exemplo, como 
vimos, a questão argentina, em 1874 a questão da conscrição –, os discursos 
não têm mais o fogo, o princípio vital da eloquência; acentua-se neles a feição 
de Meditações, de Lamentações políticas, que, ainda nos momentos da sua 
maior atividade, tiveram os discursos de Nabuco. O orador sente-se estranho 
à tribuna, separado do auditório; perde o contato das gerações, mostra-se 
cansado do espírito de agitação que as domina, e em que ele mesmo foi um 
instante envolvido. A vida concentrara-se-lhe no pensamento; era um solitá-
rio, um pensador; se falava ainda a linguagem dos partidos, se aparentava fé, 
se invocava ficções constitucionais, convenções políticas, em tudo isso sentia-
-se o toque gelado da experiência, a descrença interior de uma velhice sem 
dia seguinte, isto é, da velhice que não espera nada para os moços.

Diversas causas contribuíam para o desânimo de Nabuco em política, e 
como essa fora sua carreira, sua ambição, sua ocupação mais íntima desde 
a infância, o desânimo estendia-se do personagem ao homem, ao ente moral 
e pessoal, que bem pequena parte tinha reservado para si mesmo fora da 
profissão, da segunda personalidade que revestira, do acidente que deixara 
crescer e tomar o lugar da verdadeira substância.

Uma dessas causas foi a transformação radical que operaram no Par-
tido Liberal as eleições de 1872, pela simples entrada de Silveira Martins 
para a Câmara. O partido, que até então era dirigido sem contraste pelos ve-
lhos senadores, agora vê aparecer na Câmara dos Deputados um poder novo, 
capaz de disputar-lhes a autoridade, pronto a medir-se com eles, para lhes 
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tirar o séquito, a força do elemento popular, no qual eles se apoiavam. Já em 
outro lugar descrevi a importância política da aparição de Silveira Martins 
no Parlamento do Segundo Reinado. A sua revelação na Câmara, de algum 
modo, assinala o triunfo da agitação democrática, que devia, em 1889, levar 
de vencida o Trono. Os senadores liberais podiam falar à Coroa linguagem 
da maior gravidade; mas eles apontavam para o perigo da onda revolucio-
nária, do radicalismo intransigente, cioso e inimigo da autoridade, por es-
sência republicano, que sentiam trabalhar as entranhas do seu partido, e 
desse espírito novo, jovem ainda em 1868 e logo um gigante, a encarnação 
era Silveira Martins, uma das poucas forças individuais verdadeiramente 
pujantes que produziu a nossa política, figura de gladiador, comparada à 
débil musculatura que, em geral, ela emprestava aos seus combatentes. De 
fato, é só pelas proporções do tribuno vitorioso de 1872 que se pode avaliar 
a força impulsiva do espírito radical de 1868, que reflete na linguagem dos 
mais graves pensadores e conselheiros do Império. Diante da importância 
que, pela presença de Silveira Martins, adquiria perante o Partido Liberal 
e o governo conservador a pequena bancada liberal da Câmara, quase toda 
ela rio-grandense, diante do ascendente do liberalismo radical, popular, que 
cercava e lisonjeava o tribuno, um velho conservador, que tinha feito a sua 
evolução liberal, como Nabuco, sentia que se devia retrair, a menos que qui-
sesse ou dar arras da sua adesão, acompanhando os adiantados, para onde 
decidissem levá-lo, ou aparentar uma força que não tinha, somente repre-
sentar de chefe.

No fundo, é essa a explicação do estado de espírito de Nabuco, como 
ressumbra dos seus discursos e da sua correspondência, desde 1873 sobre-
tudo, até sua morte. Ele sente que nada pode fazer, que a política se move 
em uma esfera onde ele não influi mais, entre dois polos contrários: entre 
o Imperador, que dirige à vontade o reinado (por meio dos partidos desu-
nidos e desorientados, de que alternadamente se serve), e a anarquia que 
o vai dissolvendo, e da qual o elemento conservador representa uma das 
faces – a indolência, o egoísmo, a inércia, o fatalismo – e o liberal, a outra – a 
impaciência, a curiosidade, o otimismo demolidor, conjunto inanalisável de 
ingenuidade invejosa e de presunção ignorante. Invadia-o o pessimismo, a 
tristeza dos homens de pensamento no meio de homens de palavra e de ação, 
do filósofo político em uma sociedade que não tem tempo para o escutar.
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A verdade é que a época não era suscetível da reforma que Nabuco 
desejava, e que, em tais circunstâncias, só faria apressar-lhe a dissolução. 
O espírito que o dominava era o melhor, contanto que dominasse a socie-
dade inteira, e não apenas a alguns reformadores sinceros, e a sociedade não 
estava dominada de tal espírito de equidade, de conciliação, de justiça. Em 
semelhante fase, a eleição direta, por exemplo, só daria, como deu, resulta-
dos negativos; toda reforma seria desvirtuada na execução, toda subvenção, 
como ele desejava, por exemplo, com o crédito real, tornar-se-ia em especula-
ção, só estimularia a ganância, não as indústrias, as artes, o desenvolvimento 
desejado, qualquer que fosse.

Desde o princípio, o calor, a luz, a vida para as maiores empresas, tinha 
vindo do Tesouro. Em todo tempo, as grandes figuras financeiras, indus-
triais, do país tinham crescido à sombra da influência e proteção que lhes 
dispensava o governo; esse sistema só podia dar em resultado a corrupção e a 
gangrena da riqueza pública e particular. Daí a expansão, cada vez maior, do 
orçamento e da dívida; a crescente indiferença e relaxação, por fim a apari-
ção ao lado dos ministros, nas bancadas e corredores das Câmaras, nas secre-
tarias de Estado, nas redações de jornais, de uma nova entidade: os interme-
diários, impropriamente chamados advogados administrativos, que, pouco 
a pouco, reduzirão a política a súdita do interesse particular, e farão dela, 
qualquer que seja a abnegação, a dignidade, a pobreza dos seus homens, o 
auxiliar, o instrumento, o autômato, sem o saber e sentir, da especulação que 
sitia o Tesouro. Em uma fase social assim caracterizada, o reformador, qual-
quer que fosse o valor moral de sua ideia, não fazia senão concorrer com ela 
para dar novo alento à cobiça: cada reforma era mais um prato servido aos 
que se banqueteavam na casa do contribuinte, deixado de fora, mas obrigado 
a pagar o festim. É por milhares de contos de réis que se terá de computar 
essa desvirtuação das ideias, das aspirações, das iniciativas de toda ordem 
pela exploração, que em todo tempo cercou e por último dominou a nossa 
política: a princípio, rasteira, familiar, contentando-se com as migalhas de 
um orçamento severamente fiscalizado (pequenos lucros, subvenções, for-
necimentos); depois, empreendedora, ousada, impondo-se em nome do inte-
resse público, do adiantamento nacional, à boa-fé, ao entusiasmo, à timidez 
dos políticos mais desinteressados e honestos (emissões, empréstimos, ga-
rantias de juros, concessões e rescisões de contratos, estradas de ferro, en-
genhos centrais, imigrantes, terras públicas, direitos proibitivos). A política 
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propriamente dita perdia importância, ao passo que deixava desenvolver-se, 
à sua custa, o gérmen invasor que a devia matar; subordinava-se à função 
de servir a uma plutocracia tão artificial quanto efêmera, afetando a essa 
sua criação de um dia tarifas de alfândega, impostos, papel-moeda, crédito 
público. Bem poucos estadistas sentiam quanto seu papel era secundário, 
ingênuo; que, com seus discursos, suas frases, seus projetos, suas dissensões, 
eles não eram senão o instrumento de que se servia, quando eles menos o 
suspeitavam, a ambição de fortuna que estava por toda parte. Que era todo 
o trabalho que eles faziam nas Câmaras, na imprensa, no governo, senão o re-
volvimento surdo e interior do solo, necessário para a germinação da planta? 
Eles, políticos, eram os vermes do chão; a especulação, a planta vivaz e flo-
rescente que brotava dos seus trabalhos contínuos e aparentemente estéreis; 
eles desanimavam, ela enriquecia. O próprio Imperador, o que fazia senão 
trabalhar sem descanso e sem interrupção em proveito dela, que se confun-
dia com o progresso material, intelectual e moral do país? Só ela medrava, 
invadia e dominava tudo, em torno dele; reduzia a política, o Parlamento, 
o governo, a um simulacro, ignorante da sua verdadeira função; utilizava 
todo o aparelho político para fabricar a sua riqueza nômade e fortuita, que 
às vezes durava tanto quanto uma legislatura, e logo decaía, senão do seu 
fausto, pelo menos do seu porte e altivez. Esse espírito de cobiça, em torno e 
com os recursos do Tesouro, criando leis como se descobrem minas de ouro, 
irá crescendo desde então, dia por dia, no caráter e índole do governo, como 
o outro espírito, a sede de transformações radicais no mecanismo político 
do Estado. Um mina, alui a sociedade no alto, o outro, embaixo; um alicia o 
interesse, o outro, a imaginação; por forma que o fato de 15 de novembro de 
1889, o baque da monarquia, precipitada pelo impulso do segundo, encontra 
o primeiro em tal grita e agitação de negócios, que a queda do trono, no mo-
mento, passa quase despercebida ao mundo financeiro, ao gigantesco para-
sita que havia sugado a melhor seiva da nossa política, o seu grande alento 
das épocas desinteressadas e patrióticas. Em tais condições, para que falar? 
Para que entreter a curiosidade dos raros que ainda cultivavam em política 
o espírito do direito, ou que ainda eram capazes de veneração? O prestígio 
substituíra o respeito: o respeito fora o reflexo do caráter sobre a opinião; o 
prestígio era o reflexo da situação que o homem de Estado ocupava ou podia 
ocupar; não havia mais propriamente o estadista, havia só o político, cria-
tura de um dia, desenraizado, flutuante, sentindo que em nada se apoiava, 
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que um sopro o precipitaria da altura a que fora elevado. Se a ambição ainda 
era forte e decidida, se o político era um candidato, um ano, dois anos, desse 
poder sem realidade podiam tentá-lo, apesar da mortificação da queda; mas, 
para aqueles de quem a vida se estava retirando, como Nabuco, que tinham 
entrado na fase do declínio, que prazer podia ter a simples competição por 
um posto de que conheceriam o desencanto?

II – Sessões de 1873 e 1874. A lei da conscrição

Na sessão de 1873, os principais assuntos de que trata Nabuco são a ques-
tão religiosa e a questão argentina.35 Nessa sessão, o visconde do Rio Branco 
estava no fastígio, como estará na de 1874. O seu domínio no Partido Con-
servador se tornara quase completo, só contrastado pela dissidência de que 
era chefe Paulino de Souza, e que já não dispunha na Câmara dos Deputados 
de tantos combatentes como nas campanhas parlamentares de 1871 e 1872; 
e a oposição liberal nas duas Câmaras, sem forças para combater eficaz-
mente Rio Branco, é obrigada a acompanhá-lo nas reformas. A política de Rio 
Branco, como vimos, era, por um lado, realizar, exceto a eleição direta, todas 
as reformas políticas do programa liberal,36 e por outro dar grande impulso 
os interesses morais37 e materiais do país. Essa política, ao mesmo tempo que 

35 Pronuncia também um discurso contra a transformação do Banco do Brasil em banco 
semicomercial e semi-hipotecário. A confusão do crédito real e pessoal no mesmo esta-
belecimento lhe parecia contrária à ideia do crédito real.

36 Reforma judiciária (lei de 20 de setembro de 1871); emancipação dos nascituros (lei de 
28 de setembro de 1871); reforma da Guarda Nacional (lei de 10 de setembro de 1873); 
abolição do recrutamento (lei da conscrição, 26 de setembro de 1874).

37 Quanto aos interesses de ordem moral, entre outros o contrato para o Código Civil, ce-
lebrado pelo ministro da Justiça, Duarte de Azevedo, e as reformas e melhoramentos 
introduzidos pelo ministro do Império, João Alfredo, em relação à instrução pública e 
profissional, escolas públicas no Município Neutro, Asilo dos Meninos Desvalidos, Biblio-
teca Nacional, Arquivo Público, Colégio de Pedro II, Academia de Belas Artes (prêmios de 
viagem), Escola Politécnica (lentes estrangeiros de cadeiras novas, especiais), Escola de 
Minas, primeira estatística geral do Império, levantamento da carta itinerária e da carta 
geológica do Brasil (trabalhos que outro ministério mandou suspender). A esses serviços 
cumpre acrescentar, tratando da administração do ministro João Alfredo, que se torna 
o grande edil do Rio de Janeiro, a construção do grande parque central da praça da Acla-
mação, e a remoção do matadouro para fora das vizinhanças do Paço de São Cristóvão. 
Quanto ao progresso material, antes de todas, a lei de 24 de setembro de 1873 (decreto 
Costa Pereira) concedendo subvenção quilométrica ou garantia de juros às companhias 
de estradas de ferro até o capital de 100 mil contos. A propaganda principal dessa ideia, 
desde anos antes, estava sendo feita, entre os competentes para realizá-la, por André 
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concilia ao ministério a benevolência dos que desejavam as reformas, agrupa 
em torno dele as classes interessadas nos grandes melhoramentos projetados, 
como estradas de ferro, imigração europeia, engenhos centrais de açúcar, 
auxílios à lavoura por uma larga emissão garantida de letras hipotecárias. 
Em 1874, os liberais não podiam ter esperança de subir ao poder; a divisão 
na questão religiosa estava no seu auge entre eles38 e também era grande no 

Rebouças, cujo livro, que mais tarde aparece, é revisto na primeira parte pelo visconde 
de Itaboraí. (Ver Garantia de juros, estudos para sua aplicação às empresas de utilidade 
pública no Brasil, pelo engenheiro André Rebouças, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1874, 
com a legenda Pro Brasilia fiat eximium) As origens da lei de 24 de setembro de 1873 são 
o projeto de Tavares Bastos em 1864, autorizando a garantia de 5% durante 50 anos ou de 
7% durante 30 anos, às companhias de caminhos de ferro, e a emenda ao orçamento em 
17 de abril de 1873 de Ângelo do Amaral, Gusmão Lobo e outros deputados, garantindo 7% 
de juros até 61 mil contos anuais, emenda que é convertida no projeto substitutivo que os 
senadores Sinimbu e Pompeu apresentaram, fixando o maximum de 100 mil contos para o 
capital garantido. “Exceto a lei de emancipação”, dirá Sinimbu, “nunca o Parlamento bra-
sileiro votou lei de mais futuro para este Império.” Discurso de 3 de setembro. Não deve 
ser omitido aqui que foi durante o gabinete Rio Branco, e graças a concessões suas, que 
se estabeleceu o telégrafo submarino costeiro, ligando à capital do Império os principais 
portos do litoral brasileiro; que o Brasil ficou em comunicação telegráfica com o Rio da 
Prata e a Europa (primeiros telegramas trocados com a Europa, 24 de junho de 1874); que 
mais se desenvolveu a rede dos nossos telégrafos terrestres (9.281 quilômetros em fins 
de 1875 contra 2.080 em 1871): e que foram decretadas as estradas de ferro estratégicas 
do Rio Grande do Sul (projeto substitutivo apresentado na sessão de 18 de julho de 1873 
pelo deputado Paranhos, depois barão do Rio Branco, defendido na sessão seguinte pelo 
próprio presidente do Conselho, visconde do Rio Branco, e adotado por 95 votos contra 7). 
O impulso que o gabinete Rio Branco deu à construção das nossas vias férreas (em 1871, 
achou em tráfego 730 quilômetros; em 1875, deixou 1.500 em tráfego, 8.180 estudados 
ou em construção e 1.700 concedidos) e à emigração europeia para o Brasil (30.500 imi-
grantes por ano em vez da média de 8.500) foi continuado pelos gabinetes que se sucede-
ram depois desse. As exportações e importações e as rendas públicas aumentaram mais 
rapidamente do que antes: e o câmbio, que em 1871 oscilava entre 22 e 25 3/8, em 1873 
chegava ao par, de 27, e em 1875 a 28 3/8. Ver no Brésil, de E. Levasseur, de Rio Branco, E. 
Prado e outros colaboradores (edição ilustrada, Paris, 1889, A. Lahure, editor, p. 79) os 
três Diagramas construídos pelo barão do Rio Branco: o 1º mostrando o valor anual do 
comércio exterior do Brasil, importação e exportação e a receita do Tesouro, desde 1834 
até 1889: o 2º a importação anual de escravos, a imigração europeia e o desenvolvimento 
das vias férreas no mesmo período; e o 3° o câmbio entre o Rio de Janeiro e Londres, desde 
1851 até 1889. Os principais acontecimentos da nossa história política, administrativa e 
militar estão recordados nesses diagramas.

38 A Dantas, 7 de julho de 1874: “Talvez o prestígio do ilustre ancião [Abaeté] possa diminuir 
as divergências que matam o nosso partido, trazer-lhe mais confiança do Imperador, e 
apressar a nossa ascensão, embaraçada pelo ultramontanismo.”
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partido o arrastamento para a república, a corrente democrática.39 Tavares 
Bastos partira para a Europa muito desanimado.40 Quanto a Nabuco, só an-
siava por deixar a posição de chefe, por um pretexto para entregar o bastão.41

Na sessão de 1874 o seu grande esforço no Senado é sobre a lei do sorteio 
militar, em substituição ao recrutamento. Ele tinha redigido, em 1873, o seu 
voto em separado no parecer das comissões reunidas. Esse voto contém as 
ideias principais de Nabuco em relação a um assunto que, sendo de impor-
tância vital para o nosso país, nunca despertou o interesse público. Foi este 
o voto separado:

Não posso adotar a proposição da Câmara dos Deputados, ainda mesmo 

depois de algumas das emendas admitidas pela maioria das comissões.

A condição essencial de uma lei é a sua relação com o país que ela deve 

reger.

A esta condição falta o projeto.

Com efeito, o sistema do projeto, quanto à obrigação do serviço, e ape-

sar das incoerências que revela, é o sistema da Prússia, adotado hoje pela 

França depois dos seus desastres.

Isto é:

1º A classe ou idade alistada anualmente é toda sacrificada à contingên-

cia do serviço militar em tempo de paz ou de guerra.

Sendo que:

O sorteio não exonera os alistados que excedem o contingente, mas 

serve somente para marcar a ordem em que todos os alistados devem ser 

chamados.

Assim que está sempre aberto o recrutamento, que por tal modo re-

cairá de surpresa sobre os mais próximos e encontradiços, sendo iludidas, 

39 A Saraiva, 17 de novembro, 1874: “O que me assusta é ver que grande número de liberais 
monarquistas vão descrendo de nossas atuais instituições, e concorrendo assim para a 
formação de uma situação arriscada para os liberais e impossível talvez para os conser-
vadores.”

40 Leão Veloso a Nabuco, 26 de abril, 1874: “Hoje por aqui passou o Tavares Bastos que, nas 
conversas havidas conosco, a todos nos deixou desanimados quanto ao futuro do nosso 
partido, que ele considera muito distanciado do poder.”

41 Assim com Abaeté, que um momento parece querer voltar à política ativa, depois que 
deixa a presidência do Senado: “O nosso Abaeté apareceu outra vez em cena com o bri-
lhantismo da juventude e para logo entreguei o bastão de chefe, o que aliás eu não era 
senão nominalmente e sempre repugnando.” (A Dantas, 7 de julho, 1874)
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pela negligência ou patronato, as diligências contra os designados ou pri-

meiros sorteados.

2º Preenchido efetivamente o contingente, os alistados que restam são 

incluídos e acumulados desde 18 até 30 anos (12 classes) em uma grande 

reserva para o tempo de guerra interna ou externa, à disposição do governo 

(art. 5º).

Esta grande reserva, pelo projeto, não tem quadros, exercícios e revistas.

Ocorre, porém, à primeira vista de olhos, que a organização dela virá 

depois, como consequência para que se não diga que a instituição fica em 

papel, e falta ao seu fim.

E na verdade, se a Guarda Nacional vai ter exercícios e revistas, por 

mor força de razão, hão de tê-las as reservas do art. 3º, § 2º, e do art. 5º, mais 

próximas do Exército que a Guarda Nacional.

Assim que toda a população viril e disponível do Brasil ficará militari-

zada e sujeita à contingência do serviço militar.

Ainda mais:

Combinado este projeto com o da Guarda Nacional, recentemente pro-

posto pelo governo, é evidente que o brasileiro está sujeito à contingência 

do serviço militar desde 18 até 60 anos, muito mais que na Prússia, França 

e Áustria.

Sim, está sujeito a essa contingência de 18 a 30 no Exército e reserva 

dele, de 30 a 60 na Guarda Nacional ativa e reserva dela.

O sistema do projeto é, pois, a conscrição propriamente dita, esse ter-

ror das famílias e das profissões, conscrição que devorou a população fran-

cesa sob a República e o 1º Império, e foi abolida pela carta constitucional 

de 1814.

Não se quer o modesto sistema do sorteio, adotado pela França desde 

1818 até 1868, e seguido ainda hoje pelos países que não são potências mili-

tares, ou não têm necessidade de uma defesa correspondente à agressão de 

vizinhos poderosos, habilmente e de longo tempo organizados.

O sistema do projeto, que só inspira terror à população e nenhuma efi-

cácia promete, não tem justificação plausível.

O Brasil acaba de [concluir] uma guerra gloriosa, de que saiu vencedor, 

não lhe faltando nunca o concurso voluntário de seus filhos.

A agricultura se vê desanimada, e os braços que se lhe tiram, pelo ser-

viço militar ou pelo terror dele, mais hão de agravar a crise.
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O Brasil tem de um lado o Atlântico, e os vizinhos que por outros lados 

o cercam não têm meios de agressão que se comparem com os recursos da 

nossa defesa.

Não há pois razão para uma paz armada.

Descendo a alguns detalhes do projeto, farei ainda breves considerações.

1º O projeto, atendendo exclusivamente ao serviço militar com sacrifí-

cio dos outros interesses, que aliás bem podem ser perfeitamente combina-

dos, constitui como idade do alistamento anual a de 18 anos, deixando a de 

20 e 21, adotada em outros países, interrompendo deste modo a educação e 

colocação dos mancebos, e outrossim provocando conflitos internacionais 

a respeito do alistamento dos menores filhos de estrangeiros nascidos no 

Brasil.

2º Ao passo que o projeto emendado, violando a igualdade que deve ca-

racterizar a conscrição, consagra a isenção do serviço por meio de dinheiro, 

ele omite algumas isenções que estão em nossos costumes, concedidas por 

bem das famílias e profissões, e as que concede é condicionalmente e como 

favor ou arbítrio, dependente das juntas paroquiais e do governo.

3º Sacrificando a nova instituição às intrigas locais, e tornando-a ins-

trumento político, confia o sorteio dos alistados e as isenções do recruta-

mento às juntas, compostas dos juízes de paz e delegados de polícia!

Até hoje as isenções constituíam um direito, resguardado pelo habeas 

corpus, e assim mesmo eram iludidas e violadas.

Hoje, sendo um favor, e arbitrárias, serão uma especulação eleitoral.

4º O projeto só revela a desconfiança da sua eficácia por parte de seus 

autores.

Assim:

A) Ao mesmo tempo que o projeto chama para o alistamento do 2º ano 

em diante uma só classe, a idade de 18, ele manda alistar, para o 1º ano da 

execução da lei, as idades de 18 a 26 anos (nove classes), confundindo em 

uma só classe essas idades, algumas das quais já muito contribuíram para 

a última guerra; sendo que, pela fatalidade da sorte, os de 26 anos podem 

ser chamados antes que os de 18.

Outras nações, em piores circunstâncias, têm chamado para o 1º ano, 

para o ano da transição, somente os dois anos antecedentes ao do alista-

mento do ano corrente.

B) Não se atreve a abolir o recrutamento atual, e a classe dos cadetes, 

mas as deixa subsistir até que seja efetivo o primeiro contingente, prove-

niente desta lei.

Em conclusão, não posso adotar o projeto como está.
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Quisera, antes que tudo, os engajamentos voluntários, ainda que caros.

Vale mais, como fazem os ingleses e americanos, gastar muito para 

obter esses engajamentos, do que diminuir a força da produção do país, e 

tanto mais quanto nos faltam braços, e dependemos de grande imigração 

estrangeira.

Adoto o sorteio como meio subsidiário, e só nas comarcas onde não 

houver o número de engajamentos correspondente ao contingente anual.

Quisera o sorteio somente para designar os alistados que devem com-

por o contingente, e os números que condicionalmente os devam suprir, 

ficando exonerados os demais alistados não compreendidos no sorteio.

Vale mais chamar contingentes maiores que o número que pode estar, 

conforme os recursos financeiros, sob as bandeiras (ficando os que excedem 

em seus lares), do que sacrificar todos os alistados à ansiedade e surpresa 

de chamadas imprevistas e arbitrárias.

Quisera as isenções, que estão nos nossos costumes, a bem das famílias 

e profissões no tempo de paz.

Não admito, porém, a isenção por dinheiro, porque é desigual e só ao 

alcance dos ricos.

Basta a substituição de homem por homem.

Também não posso adotar a isenção fundada na diferença do estalão, 

porque há no Exército serviços auxiliares para os quais servem todas as 

alturas, e tal isenção absorve muitos alistados.

As isenções devem ser um direito, e não um arbítrio das juntas paro-

quiais e do governo.

Se para manter as isenções, que estão nos nossos costumes, não basta 

uma classe que possa suprir anualmente o contingente, chamem-se duas 

classes, como em Portugal e Espanha, repartido o contingente por elas.

Quanto ao tempo de guerra, esta lei não pode providenciar tudo; o 

legislador, na fixação anual das forças, deverá designar a classe ou clas-

ses que devem ser chamadas a suprir o contingente extraordinário, ou a 

Guarda Nacional ou outro meio eficaz.

Então se procederá com certeza, havendo já, pelos alistamentos verifi-

cados, a estatística do número de mancebos e isenções da classe anual.

No sentido destas observações ofereço as emendas juntas – 8 de abril 

de 1873 – Nabuco

No Senado, ele sustenta essas ideias com o calor e o ímpeto da mocida-
de, em dois extensos discursos (18 e 26 de maio, 1874). Tem, pode-se dizer, 
um encontro singular com Rio Branco, grande sustentador da conscrição, 
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cuja inexequibilidade, com os nossos costumes, era entretanto manifesta, a 
menos que as isenções fossem tantas, que o sistema de sorteio se confundis-
se inteiramente com o do alistamento voluntário ou com o do recrutamen-
to forçado.

Em um desses discursos, Nabuco assenta um ponto capital – o de uma só 
qualificação para a Guarda Nacional, os corpos policiais e o Exército, com 
precedência do serviço militar. Desde o Ministério Paraná ele tinha pressen-
tido o inconveniente da qualificação diferente para os diversos serviços e 
da concorrência que os dois outros faziam ao Exército. Durante a Guerra do 
Paraguai, como ministro da Justiça, tinha aprofundado o mal. Por isso dizia 
a Rio Branco:

Eu não me oponho a que sejam isentos os soldados de polícia das pro-

víncias, mas ao que me oponho é que esse serviço prejudique o do Exército. 

Eu desejaria que fossem isentos os que tivessem, como a comissão propôs, 

o tempo de serviço que no Exército se exige, mas que todavia não fosse res-

peitado o engajamento dos indivíduos da classe do ano respectivo, senão 

depois de tirados os contingentes do Exército; porque assim, bem vê o Se-

nado que muitos hão de correr para os corpos de polícia para ficarem isen-

tos do recrutamento. Seria para desejar, e já o disse na discussão da lei da 

Guarda Nacional, que o mesmo alistamento para o Exército servisse como 

qualificação da Guarda Nacional e dos corpos policiais, depois do sorteio do 

contingente do Exército.

No todo, o projeto não lhe parecia liberal:

Em que pese ao nobre presidente do Conselho, eu não chamo este pro-

jeto liberal. Um projeto que põe as importantíssimas operações do sorteio e 

a apreciação das isenções legais nas mãos das autoridades locais e à mercê 

dos ódios locais e do espírito de partido; um projeto, que mantêm as exone-

rações por dinheiro, este meio que tende a compor o Exército somente de 

proletários e de pobres, isentando quem tem dinheiro... Lincoln, presidente 

da república dos Estados Unidos, na guerra secessionista propôs ao Parla-

mento e conseguiu a supressão da exoneração por dinheiro, e dizia ele em 

seu relatório: “Por este meio se tem visto que é impossível organizar o Exér-

cito”. A Alemanha, a França, a Áustria e todos os países que têm exércitos 

regulares não admitem a exoneração por dinheiro.
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O projeto correspondia à política que ele estava combatendo no Prata, e 
que era, se não o protetorado, a proteção. Pensava que a lei militar revelava 
o pensamento de nos tornarmos a Prússia da América do Sul:

Em conclusão, senhores, nós temos dois meios a seguir quanto às reser-

vas, ou o adotado pelos Estados Unidos ou o da Prússia; os Estados Unidos 

confiam na sua milícia e têm pequeno Exército, porque esse país só quer a 

paz, não se encarrega do protetorado de outras nações e abstém-se da in-

tervenção, por princípio de equilíbrio político. Entre a política dos Estados 

Unidos e a da Prússia, eu opto, porque o Brasil está na América, pela dos 

Estados Unidos.

O que haverá, essencial, importante, na lei de Junqueira, lei de 26 de 
setembro de 1874, é a abolição do recrutamento; todo o engenhoso sistema 
para o sorteio dos contingentes devia ficar letra morta; e então, melhor fora 
redigir a lei em um artigo, tirado dos próprios termos do programa liberal: 
abolição do recrutamento. Enquanto não houver a ordenança militar, prome-
tida pela Constituição, o Exército e a Armada serão supridos pelos engaja-
mentos voluntários.42

III – Sessão de 1875. Reforma eleitoral. Retirada do visconde 
do Rio Branco. Gabinete do Duque de Caxias. Reviramento de 
Cotegipe

Na sessão de 1874 suscita-se a reforma da eleição, que o visconde do Rio 
Branco não quer tornar direta. A discussão prolonga-se até a seguinte sessão, 
em que se torna lei o projeto do governo, o sistema do voto incompleto, do 
terço, deixado à representação das minorias. Nabuco, ao redigir o programa 
liberal de 1869, adotara, como vimos, a eleição direta somente para as cida-
des; no interior continuaria a antiga eleição de dois graus. Ainda em 1871 ele 
sustenta essa ideia no Senado: que a eleição direta não convinha ao nosso 
interior. “O programa liberal”, dissera ele, discurso de 19 de maio, “é censu-
rado porque contém disposições diversas para as cidades e para o campo. Isto 

42 Magalhães Castro, escrevendo a Nabuco, assinala a inexequibilidade do projeto (8 de 
junho): “Felicito a V. Exa. pelo seu discurso, tão erudito quanto profundo, contra o projeto 
de recrutamento em discussão no Senado. A verdade é uma só e sobressai nos raciocínios 
de V. Exa., que conhece os nossos costumes e atraso, para a inexequibilidade do projeto, 
que não terá execução, aplicado ao Brasil.”
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vem, senhores, do preconceito que nos tem sido tão fatal, isto é, o preconceito 
das leis absolutas; entretanto que a melhor qualidade da lei é a sua relação 
com as circunstâncias locais”. E para mostrar que não pode convir ao sertão 
a lei que convém ao município neutro, pintava o estado da nossa grande pro-
priedade rodeada de servos da gleba. Nesse ponto é curioso o contraste da 
previsão de Nabuco com a de Cotegipe, para quem a eleição direta no interior 
é exatamente o meio de destruir a excessiva influência dos senhores, a espé-
cie do feudalismo eleitoral, a que Nabuco se referia.43 “Entre os senhores e os 
escravos, a classe intermediária é absolutamente dependente”, dizia Nabuco.

Ora, como confiar a eleição direta no interior do país a essa classe in-

termédia, sem condição de independência e liberdade, a qual na frase do 

Sr. Diogo Velho, presidente de Pernambuco, se compõe de servos da gleba? 

Tenho medo que o senhor da terra, com seus capangas, designe imediata-

mente o deputado. Ainda hoje aquele depende da classe intermédia para as 

funções do eleitorado; na eleição direta seria ele só.

Cotegipe, porém, pensava o contrário: “Para não haver isso é que é pre-
ciso no centro a eleição direta.” Com o progresso da ideia, porém, Nabuco 
tinha cedido aos adiantados e aos dominados do espírito de uniformidade. 
É o que ele diz em carta a Afonso Celso, 1877:

A ideia da eleição direta nas cidades e indireta no interior é do nosso 

programa de 1869, e eu a sustentei na sessão de 1871 como ideia nossa; ao 

depois, e com o desenvolvimento da opinião em favor da eleição direta, 

sentimo-nos fortes e autorizados para generalizar o que antes queríamos 

43 Nabuco refere-se também, nesse discurso, ao imposto territorial, lastimando não ter sido 
incluído na lei de terras: “Com que pessoal”, pergunta ele a Cotegipe, “se faria a eleição 
direta no centro? A eleição será de poucos, tão concentrada como está a propriedade... 
O remédio para isso estaria, senhores, no imposto territorial que dividisse a grande pro-
priedade inútil ou não cultivada, e concorresse para regularizar as posses dos colonos ou 
rendeiros e os direitos respectivos. Tão digno de louvor foi o visconde de Itaboraí quando, 
na lei das terras, consagrou o imposto, como merecedor de censura o Partido Liberal por 
se opor a ele, ficando a lei sem sanção e impune o domínio de terras extensas e sem cul-
tura. Foi uma das aberrações que cometeram os partidos. O Partido Conservador propôs 
o imposto territorial que corrigia a propriedade, o Partido Liberal não quis esse imposto. 
Digo que são aberrações que também se têm visto na própria Inglaterra. Ali o Partido 
Liberal já defendeu os exércitos permanentes, entretanto que o partido Tory defendia a 
milícia; ali os liberais defenderam os Parlamentos de sete anos, e os tories queriam os 
Parlamentos de três anos. São aberrações devidas muitas vezes ao antagonismo político 
que apanha uma questão de ocasião para objeto de porfia e influência.”
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parcialmente e como por ensaio: assim que o programa foi alterado e eu 

acompanhei e segui a alteração.

O projeto do visconde do Rio Branco,44 se não alterava a forma da eleição, 
consignava entretanto muitas ideias do programa de 1869, como:

1. A intervenção da magistratura nas qualificações.

2. O julgamento das eleições municipais e de paz, encarregado exclusi-

vamente ao Poder Judiciário.

3. A representação das minorias pelo sistema do voto incompleto.

4. As incompatibilidades eleitorais e parlamentares.

A esperança de Nabuco estava em Cotegipe, no seu pronunciamento – o 
qual bastava – quando o projeto viesse ao Senado; em vê-lo fazer pela eleição 
direta o mesmo que Rio Branco tinha feito pela emancipação, com a circuns-
tância que Rio Branco não se tinha antes comprometido à ideia, por amor da 
qual cindiu o seu partido, como Cotegipe à eleição direta.45 É com essa espe-
rança que a oposição aguarda a sessão de 1875, em que o projeto seria leva-
do ao Senado.46 Uma grande surpresa estava, porém, reservada a todos. No 
meado de 1875, apesar das instâncias do Imperador e de ainda dominar a si-
tuação, fatigado de tão extenso governo, mortificado pelas injustiças que so-
freu, desgostoso talvez do próprio ministério, que não oferecia o mesmo as-
pecto unido e compacto de 1872, o visconde do Rio Branco resigna o poder, e o 
barão de Cotegipe entra para o novo gabinete47 como lugar-tenente do duque 
de Caxias, ou antes como presidente do Conselho de fato, não para impor a 

44 Por causa do voto incompleto, Martinho Campos dará ao projeto de 1874 o título de pro-
jeto da cabra-cega.

45 A posição de Cotegipe na questão da eleição direta fora a mais decidida que um estadista 
podia tomar diante da opinião. Em 1871 ele escrevia ao visconde do Rio Branco diversas 
cartas, que foram lidas no Senado. Ver nota V.

46 Nabuco dirá no seu discurso de 30 de julho, 1875: “Uma esperança bafejava então [na ses-
são anterior] o meu espírito. Essa esperança era a coalizão das oposições conservadora e 
liberal, cujas bandeiras fraternizaram com a inscrição patriótica da eleição direta.”

47 É esta a formação do gabinete de 25 de junho de 1875 : Duque de Caxias, Presidente do 
Conselho, ministro da Guerra; Cunha Figueiredo (José Bento), e depois Costa Pinto, Impé-
rio; Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, e depois Gama Cerqueira, Justiça; barão de 
Cotegipe, depois Diogo Velho, Estrangeiros; Cotegipe, Fazenda, primeiro interino, depois 
efetivo; Pereira Franco, Marinha; Thomaz Coelho, Agricultura.
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eleição direta, mas para proteger e assegurar a passagem da lei do terço.48 
A atitude de Nabuco, em relação a essa lei, era protestar e deixá-la passar. 
Ele era, porém, o chefe nominal, ausente; Zacarias o chefe presente, o líder.49 

48 O procedimento de Cotegipe nessa contingência produziu grande decepção sobretudo em 
Nabuco; não podia haver nada, para ele, menos parecido com o homem que ele tão bem 
conhecia do que essa capitulação. “Que cabeça de Medusa, senhores, petrificou ânimos 
tão varonis, convicções tão profundas?” dirá ele no Senado (faziam parte do gabinete 
Caxias, além de Cotegipe, outros ministros igualmente comprometidos na eleição direta). 
“Quereis saber qual foi? É o interesse do partido; sacrificou-se assim a grande política à 
pequena política. A grande política era a eleição direta, que salvaria a monarquia que 
pode correr perigo; que reconciliaria a monarquia com a democracia; a eleição direta, 
que é a verdade da eleição, porque não há verdade que se possa manifestar com fósforos e 
com atas falsas. Quereis saber qual é a pequena política? A pequena política é um modus 
vivendi. É atravessar a sessão, fazer a eleição em certo sentido neutralizar a maioria do 7 
de março, dar vida à dissidência; eis aí a pequena política... Assim, senhores, preferem-se 
os aplausos do partido aos aplausos da nação, sotopõe-se a causa nacional à causa do par-
tido... Em homenagem à verdade, assim não quis proceder o ilustrado Sr. visconde do Rio 
Branco, que se desprendeu do partido para servir à causa da civilização, para destruir 
conosco a escravidão que maculava o Brasil... Sinto profundamente que o meu nobre 
amigo, o Sr. barão de Cotegipe, não quisesse aproveitar da ocasião de ser um homem de 
Estado caro a seu país, respeitado por todos, se ele realizasse a ideia que proclamou nesta 
tribuna e pela imprensa. Que lei é esta que vem hoje à discussão? Uma lei promovida por 
aqueles que dizem que ela não presta!... Pois o ministério que diz que a eleição direta 
salva a monarquia dos perigos que corre, destrói a raiz do mal, deixa este grande pensa-
mento para seguir o princípio oposto? Senhores, isto tem explicação naquelas palavras 
de Horácio: Video meliora, proboque, deteriora sequor.”

A profunda impressão do reviramento de Cotegipe perdurará em Nabuco até o fim. 
A diferença dos dois temperamentos era que Cotegipe era essencialmente partidário, 
e Nabuco indiferente à voz do partido, querendo os partidos pelas ideias que os legiti-
mavam. Fazer a eleição indireta provisoriamente em 1875, somente para não passar o 
poder às mãos dos liberais, foi para Cotegipe um completo sacrifício da própria opinião 
à antipatia, então conhecida e pronunciada, do Imperador pela eleição direta. Mais tarde 
na vida, Cotegipe o não teria feito. Quanto à convicção do próprio Cotegipe e de Nabuco de 
que a eleição direta regeneraria as eleições, e daria assim vida nova à monarquia, a expe-
riência foi que a eleição direta aumentou a anarquia dos partidos e do Parlamento, e logo 
se tornou tão apto instrumento das candidaturas oficiais e das câmaras unânimes como 
fora a indireta. Para a eleição direta dar os resultados que se esperavam, seria preciso 
que o país estivesse habilitado a bem escolher os seus representantes: não estando, sendo 
indiferente à função legislativa como se mostrou, toda eleição daria o mesmo resultado 
negativo, com a diferença que a eleição mais verdadeira expressaria melhor a incapaci-
dade política do eleitorado, isto é, a incapacidade eleitoral do país. A eleição direta não 
resistiu, com efeito, a duas provas.

49 Em 1875, Saraiva indicava a Nabuco como o organizador capaz de fazer votar a eleição 
direta nessa mesma sessão. O trecho, por isso o reproduzo todo, é sugestivo e caracte-
rístico dos processos políticos de Saraiva, como ele mesmo os empregará mais tarde: 
“Suponhamos que o nobre ministro queria a eleição direta; S. Exa. teria muito boas 
razões para dar aos conservadores da Câmara, e a eleição direta passaria; porque eu 
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A Nabuco repugnava a eleição censitária, que Zacarias queria.50 Repugnava 

assevero que, se o Poder Moderador chamasse para organizar o ministério o Sr. Nabuco 
de Araújo... (O Sr. Nabuco: – Obrigado)... é V. Exa. que deve ser chamado, porque é o chefe 
do Partido Liberal, e se há sistema parlamentar entre nós, ninguém poderá subir antes 
do nobre senador. Se o Poder Moderador chamasse o Sr. Nabuco para organizar o mi-
nistério, a eleição direta passaria este ano mesmo. Vou dizer como. O que deveria fazer 
o Sr. Nabuco? Chegar à Câmara e dizer: “Senhores, a legislação atual está desacreditada, 
não pode produzir a liberdade da eleição. Pois bem, o governo vem dizer-vos que, se não 
emendardes a legislação, se não mudardes o sistema da eleição, não virá de vós um só, 
porque o governo não pode conter, com a lei atual, as extravagâncias e violências de seus 
amigos pelo interior do Brasil. Organizai um bom sistema de eleição para vós, e um sistema 
que vos proteja, porque eu não preciso de proteção para meus amigos; vós é que precisais, 
porque ides para a oposição. E o Partido Conservador, senhores, não faria uma lei de pro-
teção para si? Pois bem, se o resultado dessa lei fosse voltarem os conservadores para a 
Câmara, aplaudiríamos todos e poderíamos dizer: já há lei eleitoral no país. Não sei se 
esta política é utopia, mas é muito nobre e deve fascinar todos os homens que não fazem 
outro voto senão pela regeneração do sistema parlamentar. A lei eleitoral é a proteção 
das oposições. Se as oposições não a fazem, não concorrem para ela, o governo não quer 
liberdade de eleição e apenas finge querer o que não lhe convém. Isto tem-se visto, e aí é 
que se queria tirar a prova de confiança que os conservadores têm na lei atual; aí é que o 
nobre ministro sairia vitorioso. O Sr. Cotegipe havia de verificar quanto eram proceden-
tes suas previsões; então S. Exa. havia de ver seus amigos socorrerem-se à eleição direta 
como a única âncora de salvação para eles” (11 de agosto).

50 Cotegipe descreve assim (9 de agosto) a direção dual de Nabuco e Zacarias e o seu antago-
nismo latente na questão da eleição direta (o mesmo que vimos na questão dos escravos 
e na questão religiosa): “A ilustre oposição reconhece um chefe que de espaço em espaço 
surpreende-nos aqui com a sua maravilhosa eloquência. Mas quando cremos que vai 
dar a palavra de ordem, que deva ser seguida por todos os ilustres membros, caímos na 
decepção (permita-se-me o termo, que é português), de ver que enuncia sua opinião como 
individual, que aconselha (e muito menos ordena) aos seus que o sigam. A respeito deste 
projeto declarou que o seu parecer era protestar, deixar passar o carro dos vencedores, 
não porque ele e os seus se considerassem vencidos, mas para presenciarem o fato como 
simples espectadores, recaindo sobre o Partido Conservador a responsabilidade dos efei-
tos, bons ou maus, que porventura produza a lei. (O Sr. Zacarias: Nós não emendamos 
a lei) Mas não há um chefe só, há também um líder, que conduz as legiões ao combate, 
incapaz de sujeitar-se, quer pelo seu caráter, quer pelo seu pensamento, às decisões de 
quem quer que seja. E então, se aceita a decisão do chefe, não é senão aparentemente; por-
que esse chefe não lhe dá ordens? (O Sr. Zacarias: É rei constitucional; conversa às vezes 
no cassino, mas enfim chega-se ao rego) Ele combate o projeto com todos os recursos da 
sua alta inteligência. Não contente com ser mero espectador, apresenta-se quase com 
o aspecto de vencedor, tornando assim nula a profecia do chefe. O chefe declarou que, 
quando se opunha à eleição direta, era porque se dizia que devia ser censitária, o que 
constituiria um corpo eleitoral oligárquico, semelhante ao que foi constituído no reinado 
de Luís Felipe. O nobre senador pela Bahia, ao contrário, disse que a eleição direta é uma 
medida que devia ser adotada pelos conservadores, porque deveria ser feita com a base 
censitária. Já se vê, portanto, a divergência entre uns e outros chefes.”
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também emendar uma lei cujo princípio era vicioso, insanável.51 O seu pro-
cedimento era uniforme desde 1868: até haver uma lei que garanta a liber-
dade do voto, o papel do Partido Liberal é protestar contra o absolutismo de 
fato e abster-se de tomar parte em simulacros de eleição. Eleições verdadei-
ras, exceto per accidens, como em 1881, quando aparece Saraiva no governo, 
com o desejo de ver o seu partido derrotado para provar a sua sincerida-
de e realçar a sua reforma; eleições reais, entregues pelo governo ao país, 
sem preocupação do seu partido, eram uma pura utopia no estado atual da 
nossa moral política. Não era decerto uma questão mecânica, uma questão 
de forma, uma questão de lei; era matéria de consciência, de probidade; uma 
reforma de costumes, tão difícil de impor como a prática de um dos Manda-
mentos a uma sociedade que tivesse perdido a noção dele.

IV – Fim da sessão de 1875. Nabuco e o crédito real. As elei-
ções de 1876

Nessa sessão de 1875 é também votada a lei de auxílios à lavoura (lei 
de 6 de novembro de 1875) sob a forma de um banco hipotecário com emis-
são de letras garantidas pelo Estado até o décuplo de seu capital, que seria 
de 40 mil contos. Nabuco, como vimos, tinha sido o autor da lei hipotecária de 
1864 e dos seus regulamentos. Fundar o crédito real era uma ideia a que ele 
sempre se dedicara, de que fizera uma especialidade; o processo, porém, de 
que o governo se servia, isto é, a garantia de letras hipotecárias até uma 
emissão de 400 mil contos, parecia-lhe, além de um abismo para as nossas 
finanças e o nosso crédito, uma desvirtuação do próprio crédito territorial 
ou agrícola. À lei aderiram, entretanto, os liberais do Senado, interessados 
em sua adoção, principalmente Sinimbu, que a toda essa parte da política de 
Rio Branco, continuada pelo novo ministério, estradas de ferro, colonização, 
auxílios à lavoura, dá entusiástico apoio, e que estende a garantia de juros 
aos engenhos centrais de açúcar, antigo desideratum seu. Para não contrariar 
essa aspiração de Sinimbu, Nabuco deixa de embaraçar a outra parte da lei, 

51 Nabuco justifica assim a Vila Bela, 18 de outubro, a tática que tinha delineado: “O Partido 
Liberal vai mal, tanto mais porque mostra certa confiança no ministério” – queria dizer 
esperança na lei – “e isto neutraliza o seu antagonismo e energia. Em vez de um protesto 
individual, como fiz, contra a lei eleitoral, eu quis fazer um protesto coletivo, em que 
tinha confiança; não se quis isto, e a discussão desfaleceu.”
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que lhe parecia defeituosa;52 redige, porém, o seu voto explicativo contra a 
feição dada ao crédito real com a fundação de um grande banco emissor de 
letras hipotecárias, garantidas pelo governo.53 Ele pressentia que nada se 
faria, desse modo, em benefício da agricultura, e doía-lhe como uma decep-
ção pessoal o naufrágio de uma ideia em que tanta confiança depositara, e 
da qual em 1873 dizia: “Devemos tomar a dianteira dessa ideia para elevar 
e distinguir a nossa dominação.”54

Votada a reforma eleitoral, o pensamento de Nabuco é sempre a absten-
ção;55 Zacarias, porém, pronunciara-se no Senado pela luta.56 Entre os dois 
alvitres, a inclinação do partido era aproveitar o terço, eleger a minoria da 
Câmara. Com efeito, a abstenção, que aliás era impossível impor a todos, 
enervava os que tinham ambição, exasperava os que tinham probabilidades; 
o conselho de esperar, de só esperar, partindo de senadores vitalícios, parecia-

52 A Vila Bela, carta citada: “A lei chamada de auxílio à lavoura é para mim um monstro, 
calei-me para não divergir dos meus amigos políticos.”

53 Ver o voto de Nabuco na nota W.

54 A Leão Veloso, 18 de outubro de 1873: “... Vai incluso o meu discurso sobre a questão do 
Banco do Brasil e crédito real... Devemos tomar a dianteira dessa ideia que há de elevar 
e distinguir a nossa dominação. O meu discurso não diz, mas o meu plano visa quatro 
grandes circunscrições no Império: Sul, Bahia e Sergipe, Norte centro, Norte extremo; 
por consequência quatro bancos (cada qual exclusivo da circunscrição) com subvenção 
e outros privilégios, por meio de associação e por iniciativa do Estado. Tanto dinheiro 
temos estragado e por que não aplicaremos à lavoura 100 ou 200 mil contos, que são evi-
dentemente reprodutivos?” 

Nesse discurso de 1873 (4 de setembro), ele dá a entender algumas das condições com 
que estabeleceria e desejava o crédito real entre nós: “Os bancos de crédito real,” dizia 
ele, “são urgentes, mas esses bancos, repito, não podem ser fundados sem o exclusivo da 
circunscrição, sem a fiscalização do Estado, sem subvenção do Estado. (...) A pluralidade 
das associações e a confusão do crédito real e pessoal no mesmo estabelecimento são 
incompatíveis com o fim desejado.” Queria a subvenção, mas não a garantia das letras: 
“Não desejo a garantia das letras hipotecárias, porque iríamos muito longe: mas uma 
subvenção ou dotação que concorra para fundação do crédito real, porque, fundado ele, 
o seu desenvolvimento é fácil. Ao princípio na França se quis adotar a garantia do Estado 
e do departamento. Este sistema pareceu perigoso às finanças do Estado e uma causa 
para a negligência das sociedades confiadas nessa garantia, e então seguiu-se o sistema 
da subvenção.”

55 “Que lhe hei de dizer da política? Que estou justificado (e V. comigo) quando eu queria que 
insistíssemos na abstenção até haver uma eleição direta.” (Nabuco a Dantas, junho, 1875)

56 Nabuco a Vila Bela, carta citada: “Aí se deve lutar na eleição, assim o aconselhou o nosso 
amigo Zacarias na tribuna do Senado, e convém não desmentir o nosso líder, que é tam-
bém o chefe, portanto não concebo chefe sem ser líder ou vice-versa.”
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-lhes suspeito e fácil de dar. O processo de Nabuco determinaria a ascensão 
do partido mais cedo, talvez, do que o outro, mas os candidatos não queriam 
perder a sua oportunidade. Escrevia Nabuco a Dantas em junho de 1875:

A abstenção é a dignidade; a intervenção, sem o ânimo de reagir pela 

força, é a fraqueza ou o ludíbrio. Os históricos costumam dizer que o Partido 

Liberal sempre lutou em eleições sem olhar ao resultado. O mundo, porém, 

está acostumado a moralizar os fatos pelo resultado, e o resultado dessas 

lutas só exprime fraqueza. A questão não é se essa política tem sido sem-

pre seguida, mas se ela é eficaz. Que belo resultado o ludíbrio dos liberais 

sempre vencidos, sempre minoria: a aparência de força, a legalidade dos 

triunfos conservadores! Está visto que outra política devia ser seguida ou 

pelo menos ensaiada seriamente.

Uma vez, porém, que o partido em muitas províncias queria pleitear, que 
tinha probabilidade de êxito parcial, e podia mandar à Câmara uma minoria 
de combate, como mandará, seria um ingrato papel para Nabuco atravessar-
-se no caminho de tantas ambições, fazer parar tanta carreira certa do triun-
fo. Isso, em regra, ele só poderia fazer renunciando à sua cadeira no Sena-
do. Se a Câmara era um simulacro de representação, o Senado era outro. 
Nem Nabuco era um disciplinador, um chefe capaz de impor a privação, a re-
núncia, aos que o seguiam, em vista do interesse superior da causa comum. 
Desde que a renúncia não era espontânea, ou que a insinuação não bastava 
para provocá-la, não lhe restava senão resignar-se à força das coisas. Assim, 
vencido, é ele o primeiro a escrever a Dantas:

Que fazer? O que está feito, está feito. Ao meu ver é preciso ir por diante 

e tirar partido da força das coisas, que vale mais que a vontade dos homens. 

E essa força das coisas é a nosso favor, porque creia que não há mais Partido 

Conservador, só há polícia. Uma política de absorção sistemática, praticada 

depois da eleição primária, intervindo, já se sabe, o manejo das relações 

individuais, há de dar bom resultado ao menos a favor de certos nomes.

E citava Dantas, Leão Veloso, Rui Barbosa. Já que se ia pleitear somente o 
terço, e que os candidatos se fiavam de suas amizades e prestígio, a luta não 
tinha caráter político, travava-se no terreno das relações individuais. “Que 
antagonismo político há no interior do país”, dizia Nabuco, “que resista à 
amizade e ao empenho?”
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V – Política do gabinete Caxias. Sessão de 1877

A política do novo gabinete não era a continuação da do visconde do 
Rio Branco; era, ao contrário, a de apagar os dissentimentos que este criara. 
A verdade é que o Ministério Rio Branco foi expressão fiel da monarquia bra-
sileira, das ideias, tendências, preconceitos e aspirações do Imperador, como 
talvez nenhum outro, que, desde o gabinete Paraná, apresenta outros lados 
característicos da política imperial. Como o Imperador, aquele ministério 
mostra-se patriota (questão argentina), anticlerical (processo dos bispos), an-
tiescravagista (lei de 28 de setembro de 1871), irresistente às reformas, quais-
quer que sejam, reclamadas pela oposição (reforma judiciária, da Guarda 
Nacional, do recrutamento), promotor do ensino e de toda espécie de melho-
ramentos intelectuais e, por último, politicamente eclético, indiferente ao 
partido. Todos esses são traços imperiais. É impossível avaliar se essa po-
lítica teria dado inteiro resultado sendo contínua, perseverante, em vez de 
preencher apenas os intervalos dos ministérios partidários. Intermitente, po-
rém, ela não podia solver as dificuldades que levantava, e em geral deixava 
aos seus sucessores uma herança que eles só aceitavam a benefício de inven-
tário. É assim que o gabinete Caxias-Cotegipe emprega toda a sua habilidade 
em cicatrizar as feridas da Igreja (decreto da anistia), da grande propriedade 
(lei de auxílios à lavoura), do seu próprio partido (organização ministerial, 
congraçamento da dissidência, eleições), ao mesmo tempo que encaminha pa-
cificamente à conclusão a complicada questão argentina.

A sessão de 1877 é a última da vida de Nabuco.57 Os liberais tinham na 
Câmara uma brilhante minoria, a sua ascensão estava próxima, mesmo sem 

57 Nessa sessão, Nabuco, muito retraído da tribuna e da política, trabalha apenas na comis-
são de legislação. É assim que emite parecer, como relator das comissões de Legislação e 
Fazenda, sobre um projeto de Cotegipe desse mesmo ano (17 de julho) reformando o Juízo 
dos Feitos e altera-o substancialmente. Na discussão Nabuco sustenta, como regra geral, 
o foro do domicílio e a situação real, a Fazenda não arranca dos seus juízes naturais o 
cidadão senão em determinadas hipóteses. Não vê necessidade da jurisdição privativa 
dos Feitos da Fazenda: “Os outros países não a têm. Se não fosse a transição brusca, à 
qual sou sempre adverso, não haveria dúvida na supressão desse juízo privativo.” Opina 
pela abolição da prisão administrativa dos responsáveis da fazenda pública. “Só o Poder 
Judiciário, e não o Executivo, pode mandar prender o cidadão. (O senador Cruz Machado 
em aparte: Ao depositário infiel?) Quem quer que for o cidadão. A Inglaterra por causa 
de um indivíduo ignóbil fez a revolução que produziu o habeas corpus.” 

Sobre o projeto interpretativo da Câmara dos Deputados, da ordenação livro 4º, tít. 8, de-
clarando que não era proibido fazer testamento cerrado, ele assina o voto em contrário 
de Figueira de Melo.
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a campanha movida contra Cotegipe por um incidente de sua vida particular, 
que não afetava nem a sua honra nem o seu caráter, mas que se prestava a 
toda espécie de ilações e construções, uma vez entregue à oposição. Nabuco, 
independentemente das relações de infância que tinha com Cotegipe, era por 
índole avesso a essa espécie de guerra política, à moda do pele-vermelha, 
que arranca o pericrânio ao inimigo. Como na questão das cambiais com 
Rio Branco, na questão chamada das popelinas com Cotegipe, ele sentia que 
o golpe que visava ferir o ministro conservador ia ferir o homem a quem 
votara longa afeição, isto é, feria a ele também. A luta política, em tais con-
dições, supõe a mais completa indiferença diante das torturas que inflige ao 
adversário, e Nabuco tinha passado a idade em que poderia fazer sofrer sem 
sofrer, deitar por terra, a golpes de machado, uma grande e antiga reputação, 
sem que a vista imponente do cedro derrubado o amesquinhasse aos seus 
próprios olhos, como um destruidor inútil e temerário. Ele podia ter feito 
isso na mocidade, se o fez; não o faria, porém, agora que a sua sensibilidade 
se tinha formado com a experiência, apurado com os próprios sofrimentos; 
que ele compreendia toda a extensão moral do alterum non laedere, e expe-
rimentava, por assim dizer, em si mesmo a ponta das armas com que feriam 
o adversário.

Redige um projeto, substitutivo à proposição da Câmara, sobre locação de serviços, e o 
sustenta perante o Senado. Rio Branco escreve a Nabuco, depois de ter examinado o pro-
jeto: “É um pequeno código, mas a matéria o exige.” Também esboça uma lei para a liqui-
dação forçada das sociedades anônimas, provocada por uma carta do visconde de Mauá.
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CAPÍTULO IV

Nabuco advogado58

I – Estilo forense de Nabuco

Desde que deixara de ser ministro em 1857, Nabuco estabelecera-se 
como advogado no Rio de Janeiro. Entra logo para a profissão como 
um dos primeiros de um foro em que eram autoridades Teixeira de 

Freitas, Rebouças, Caetano Alberto Soares, Urbano Pessoa, Perdigão Malheiro, 
Zacarias, Silveira da Mota, Octaviano, Taylor e outros.

Desde então, o seu estilo forense é característico; o seu método pode-se 
dizer que consiste em destacar a substância, o elemento jurídico da causa, e 
depois apoiá-lo com autoridades. Ele toma abundantes notas sobre o negócio 
que aceita; traça, em resumo, os fatos e os documentos, até ficar de posse 
do histórico todo, de cada um dos acidentes e questões suscitadas, e então 
expõe o seu modo de resolver o problema jurídico; faz como que um roteiro 
para o juiz, um mapa da causa, com as questões principais, de direito ou 
de fato, marcadas como as capitais, as questões menores como as pequenas 
cidades, os incidentes e julgados anteriores como as vias de comunicação 
entre os diversos pontos. O juiz pode divergir do seu modo de opinar, mas 
não pode dizer que não o entende; ele simplificava enormemente a causa 
pelo seu modo de tratá-la. Qualquer trabalho de Nabuco reconhece-se logo, 
visualmente, pela separação dos parágrafos, pela distribuição da matéria, 
pela frase curta, pelas linhas entrecortadas, pelos modos diversos de chamar 
a atenção do juiz, pela concisão, relevo, expressão toda pessoal que dá aos 
próprios axiomas do direito.

A página seguinte dá uma ideia desse método, que sendo a sua primeira 
maneira, é, apesar das modificações que sofre, a mesma dos seus últimos 
trabalhos. Trata-se da célebre causa forense do “trapiche do Cleto”, uma 
das mais importantes, e em que o direito é mais intricado, das que advogou 
Nabuco. Cleto Marcelino Ferreira falecera em 1820, e fora seu herdeiro uni-
versal seu sobrinho João Ferreira Alves. Em 1824, falece este, deixando como 

58 Este e os dois capítulos que se seguem – Nabuco conselheiro de Estado – O Código Civil – po-
deriam em outra distribuição da obra formar um livro com o título – Nabuco Jurisconsulto.
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seu testamenteiro e herdeiro de sua terça a Geraldo José da Cunha; as ou-
tras duas partes da fortuna pertenciam de direito a sua mãe, dona Perpétua. 
Geraldo Cunha embarca para Portugal em 1826, depois de avaliada a tota-
lidade da herança em 37 contos, e em 1831 faz um contrato com a mãe de 
Ferreira Alves, pela qual esta o constitui seu procurador em causa própria, 
dando-lhe poderes discricionários para vender tudo quanto lhe pertencesse 
da herança do filho, podendo fazê-lo até a si próprio, mediante a quantia de 
45:000$, moeda forte. Sobre este fato acumularam-se montanhas de autos, em 
que Nabuco foi sempre advogado de Geraldo Cunha contra os cessionários 
dos herdeiros de dona Perpétua, lutando contra Urbano Pessoa de Melo e 
Carlos Taylor. As questões aventadas no processo eram numerosas e impor-
tantes. O trecho escolhido refere-se à questão da lesão: 

Lesão de venda da herança

§ 1º Antes que tudo releva pressupor como principal fundamento da 

nossa defesa que a lesão se calcula em relação:

Ao tempo do contrato. Ord. Lº 4º Tít. 13, princ.

Ora o tempo do contrato foi o ano de 1831. Tít. fl. 35.

§ 2º Fora absurdo referir o contrato ao ano de 1844, que foi o ano da 

entrega da herança.

É porventura na data da entrega dos bens que o herdeiro é herdeiro?

Não, le mort saisit le vif, diz o direito francês.

Não, porque a posse civil dos falecidos transmite-se logo a seus herdei-

ros com todos os efeitos da posse natural, não sendo necessário que esta se 

tome. Alv. de 9 de novembro de 1754.

Pois bem.

Esse direito de dona Perpétua foi transferido ao réu pelo contrato fl. 35, 

o réu o adquiriu em 1831, posto só em 1844 recebesse os bens da herança.

§ 3º Outrossim releva pressupor que os rendimentos da causa com-

prada, posteriores à compra, são do comprador.

Arg. Ord. Liv. 4º Tít. 8 princ.

Arg. Ord. Liv. 4º Tít. 67, § 3. 

Coelho da Rocha, 786.

Muitos outros.

Assim que os rendimentos da herança, depois de 1831, pertencem ao 

réu e fora contrassenso computá-los para apreciação de uma venda anterior.

§ 4º Pressupostos estes princípios, fundados em leis expressas, fica des-

moronada essa montanha de papel com que o autor quer assoberbar os céus; 
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fica baldada essa curiosidade, com que o autor quer saber os rendimentos 

dos bens desde 1831. Que lhe importam esses rendimentos, sejam eles quais 

forem?

§ 5º A questão, nos termos expostos, fica reduzida ao preço da venda 

em 1831, isto é 45:000$ em dinheiro corrente em Portugal, ou 91:200$ entre 

nós, como, com toda a razão, diz o autor. Haverá quem, em boa-fé, argua 

esse preço de lesivo?

Se 37:000$ eram o justo preço de todos os bens de João Ferreira Alves, 

45:000$ fortes ou 91:200$ nossos não se pode deixar de considerar um preço 

avantajado de duas partes desses bens.

O que eram esses bens quando foram vendidos, o dizem as testemu-

nhas fls. 474 e 508 e descrição delas constante do documento junto; o que 

valem hoje esses bens pelas benfeitorias que o réu, no espaço de mais de 

trinta anos, lhes tem feito, com grandes sacrifícios, com avultada despesa, 

demonstra a vistoria fl. 521.

Fora uma injustiça revoltante, uma jactura do alheio, um esbulho que 

desmentiria a nossa civilização, se o preço da venda, para apreciação da 

lesão, se calculasse pelo que valem hoje esses bens, e não pelo que valiam 

ao tempo do contrato, 1831, como manda a lei.

Mais tarde, Nabuco recorrerá ainda mais a sinais materiais para pôr em 
evidência, perante os juízes, os princípios fundamentais, os fatos e documen-
tos importantes das suas alegações. Os seus memoriais impressos ressentem-
-se dessa insistência em chamar a atenção do juiz para o que é essencial na 
causa; mas no fundo o seu método de trabalho, a sua qualidade, a necessi-
dade do seu espírito, é a lucidez; ele quer o fato claro, a suma da questão 
transparente. Em qualquer assunto, não tendo a compreensão nítida, sem 
uma névoa, sem um argueiro, ele é incapaz de escrever uma linha; desde 
que forma, desde que possui todo o enredo da peça jurídica, trata de trans-
mitir, com a mesma clareza, o resultado do seu exame, da sua análise, fazer 
que os juízes vejam tão claro como ele. Podem opinar sobre a questão de 
modos diversos; dizer não onde ele diz sim, mas devem ver, através de toda 
a massa confusa dos autos, como ele vê. No Senado, no Conselho de Estado, 
no ministério, o processo de Nabuco é sempre esse: reduzir as questões mais 
embaraçadas aos seus elementos componentes; antes de resolver o menor 
detalhe, ter diante dos olhos o esqueleto perfeito, inteiro, da questão toda. 
Simplificar para decidir – é o característico do pensador. Estudar qualquer 
questão, desde as raízes até o último ramo, e depois de estudada em si mesma, 
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estudá-la relativamente ao grupo de fatos a que ela pertence; somente depois 
de traçada a planta minuciosa do processo, dizer: “Aqui está o princípio di-
visório do direito das partes; dizei sim ou dizei não, a questão é esta; é só por 
aí que podeis chegar ao substratum do direito envolvido nesta causa.” É esse 
o método de Nabuco. Precisa ver claro antes de formar qualquer juízo e, 
uma vez formado, formula-o de modo a poupar aos outros parte do trabalho 
que ele teve, indicando-lhes por onde achou passagem ou onde descobriu o 
vau. Quem conhece assim a questão com uma frase conduz o juiz através do 
labirinto mais complicado; quem não a conhece escreverá folhas e folhas de 
pura tateação, pelas quais o juiz não pode dar um passo, porque sente que o 
seu guia, ao escrevê-las, estava procurando orientar-se.

A obra jurídica de Nabuco, como advogado, é considerável, mas acha-
-se em fragmentos, esparsa, em inúmeros pareceres, razões, memoriais: não 
pode ser avaliada no seu conjunto. Dessa massa de manuscrito e impressos 
poder-se-ia extrair um curso completo de praxe, modelos de todas as peças 
que o advogado tem que compor ou assinar, e um verdadeiro Digesto do di-
reito pátrio. Coordenar essas opiniões seria fazer uma nova consolidação 
das nossas leis; ao passo que se poderia tirar das causas que ele tratou uma 
verdadeira seleta para toda a espécie de argumento jurídico. Nem se poderia 
ensinar a advocacia melhor, de modo mais prático, do que tendo por com-
pêndio a reimpressão dos autos de uma causa tratada toda, desde o princípio, 
entre Nabuco e Teixeira de Freitas, como a causa Mauá e Moura.

O estilo forense de Nabuco é adequado à ideia que ele tinha dos nossos 
juízes e do nosso público: para dominar a incredulidade em relação a tudo 
que é de nossa própria concepção ou ciência, ele procurava robustecer cada 
princípio, cada teoria ou aplicação de direito, citando a autoridade estran-
geira em quem se tinha fé implícita. Por outro lado, recorria ao sistema, por 
assim dizer, de apontar tudo; de aumentar, para não passar despercebido, 
cada efeito; de reiterar as afirmações; de pontuar com exclamações, admira-
ções, sinais de atenção, cada fato, cada lei que queria gravar na lembrança do 
juiz. Os seus trabalhos contêm, todos, alguma lamentação sobre a precarie-
dade do direito, ainda o mais evidente, no estado flutuante da jurisprudência 
nacional. Falta a Nabuco, entretanto, o verdadeiro patético, por isso nas cau-
sas em que é preciso mover a piedade, a indignação, a simpatia, o seu estilo 
ressente-se de declamação dos que não têm na voz a corda sentimental. Sua 
indignação, sua comoção, filtra-se, involuntariamente, através da consciên-
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cia jurídica, o que lhe tira o impulso natural, e a torna incomunicável aos 
que não têm a mesma consciência, a mesma sensibilidade jurídica. No que 
pertence, porém, ao direito, seu estilo é perfeito; nos seus trabalhos todos “so-
bressaem”, como disse de um deles Teixeira de Freitas (razões na causa José 
Romaguera), “aquelas frases incisivas e terminantes que caracterizam todo 
homem de lei que, cônscio dos princípios, os aplica de pronto, com a maior 
firmeza e convicção”.

II – Questão Mauá contra Moura. Acusação de Mauá a Nabuco. 
Defesa deste. Seu código ético como advogado

Uma das questões mais notáveis, discutidas por Nabuco, foi a causa Mauá 
contra Moura. O objeto da demanda era saber se a cautela de penhor podia, 
por sua vez, ser objeto de penhor. Em 1857 Ferreira transferiu a Forbes perto 
de duas mil ações do Banco do Brasil e do Banco Rural em garantia e pe-
nhor mercantil de 482:000$ que Forbes lhe empresta, e em 1858 negociou 
com Mauá a cautela que recebera de Forbes, em ressalva do seu direito sobre 
as ações penhoradas. Falindo Ferreira, Forbes foi havido como credor pig-
noratício na classificação dos créditos e as ações consideradas na arrecada-
ção da massa falida. Mauá reclamava como suas, contra pagamento que se 
propunha a fazer a Forbes em remissão de penhor, as ações que Ferreira lhe 
transferira. Teixeira de Freitas, por Mauá, sustenta que

a propriedade dos bens dados em penhor pode ser transferida por venda 

enquanto o credor pignoratício não for pago. Quem aliena a coisa própria, 

especialmente hipotecada a terceiro, ocultando essa hipoteca e empregan-

do destarte um artifício fraudulento para obter fortuna alheia, comete por 

certo o crime de estelionato, art. ... do Cód. Penal. Mas quem aliena a coisa 

própria, especialmente hipotecada a terceiro, não ocultando essa hipoteca, 

e pelo contrário declarando-a e encarregando o adquirente de satisfazer 

a dívida garantida com a hipoteca, certamente exercita um ato lícito, que a 

ninguém se pode tolher sem a violação da liberdade civil, por isso mesmo 

que nenhuma eventualidade envolve de prejudicar o direito do credor hi-

potecário. O que se diz a respeito de bens hipotecados é perfeitamente apli-

cável a bens dados em penhor, sem haver a menor diferença...

Nabuco é advogado de Moura, cujo direito sustenta, em uma longa série 
de razões que formam diversos opúsculos.
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Dessa causa resulta um incidente nas relações de Nabuco e Mauá, antes 
amigos e mais tarde reconciliados. Mauá leva para a Câmara a intervenção de 
Nabuco contra ele. Como desse episódio resultou, anos depois, na Alemanha, 
uma publicação oficial, caluniosa contra Nabuco,59 na qual se deturpava a 
acusação de Mauá, tem interesse o discurso em que Nabuco a refutou. Nesse 
discurso tem-se também o código da moral a que Nabuco obedecia como 
advogado.

Nabuco fundamenta na sessão de 24 de junho de 1860, no Senado, o se-
guinte projeto de lei:

É proibido às partes litigantes, ou a qualquer outra pessoa, qualquer 

publicação pela imprensa a respeito das sentenças dos juízes e tribunais, 

enquanto estiverem elas pendentes de recursos, apelação ou revista, sob 

pena de um a seis meses de prisão. No caso de que trata esta lei é competente 

a ação da Justiça Pública.

Sobre a própria causa que fora discutida na outra câmara, rebate a opi-
nião citada do correspondente do Jornal do Commercio em Londres, o qual 
dissera:

Em toda a Europa não haveria um tribunal que invalidasse o direito 

adquirido pela casa Mauá, MacGregor e Cia. sobre os efeitos que lhe foram 

dados em penhor durante a solvabilidade do devedor. Na Inglaterra é sem-

pre protegido o possuidor bona fide de penhores por valores adiantados, 

ainda mesmo que, antes de ele fazer o adiantamento, houvesse fraude em 

dispor dos efeitos empenhados. Assim se pratica a respeito de letras de câm-

bio, de conhecimentos de carga, ou de gêneros depositados nas docas, de 

ações, etc.

59 A Secretaria dos Negócios Estrangeiros dá conhecimento a Nabuco do folheto alemão 
(em 1874), e pergunta-lhe se quer que oficialmente se responda ao folheto, pedindo-lhe 
apontamentos para a resposta. Nabuco responde: “O folheto publicado na Alemanha é 
falso e calunioso no que diz respeito a mim, e consta da nota com que me honrou o Sr. 
Pinheiro. O que disse contra mim o Sr. barão de Mauá na Câmara dos Deputados consta 
do seu discurso, ali proferido na sessão de 2 de junho de 1860, e eu não era ministro. 
Nesse discurso, único que se refere a mim, ele não fala de falsificação de firmas e do-
cumentos. Acusa-me de exercer a profissão de advogado sendo homem influente e pode-
roso, tendo sido ministro e podendo sê-lo de um momento para outro. Diz que assim eu 
vendia não os meus serviços de advogado, mas a minha influência, por dezesseis contos. 
Eis aí o que ele disse, e a esse discurso respondi no Senado na sessão de 19 de junho do 
mesmo ano. Vejam-se os dois discursos e seria grande favor que fossem reimpressos, 
porque não são grandes.”
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O que disse o correspondente do Jornal do Commercio [responde 

Nabuco] não tem aplicação alguma à hipótese que foi julgada, a qual versou 

sobre o penhor de cautelas de ações já penhoradas aos bancos; a questão 

julgada é se as cautelas de penhor eram papéis de crédito negociáveis no co-

mércio, como exige o art. 273 do código; se as cautelas de penhor, sem cláu-

sula à ordem, podiam ser constituídas em penhor mediante o endosso; se 

todos os direitos incorpóreos podem ser objeto de penhor, quando o art. 273 

expressamente determinou só os direitos incorpóreos manifestados pelos 

seguintes títulos: apólices da dívida pública, ações de companhias e em-

presas, e papéis de crédito negociáveis no comércio. A questão julgada é se 

o valor das ações já dado em penhor podia ser objeto de outro penhor; ou 

se os ágios das ações, incertos e futuros, podiam ser suscetíveis de penhor.

Quanto ao ponto, porém, da acusação contra ele:

O Sr. barão de Mauá, na exposição de motivos de seu projeto, incul-

cando-se como vindicador das leis e da moral, reconheceu que havia um 

obstáculo para este seu propósito patriótico e moralizador, e este obstáculo 

consistia em que homens eminentes, com o desejo de enriquecer depressa, 

abriam bancas de advogado, depois de terem sido ministros de Estado. Eu 

protesto ao Senado que, nesta resposta, hei de ter toda a longanimidade, que 

inspira uma consciência tranquila.

Desejo de enriquecer depressa. – A minha resposta se reduz a duas 

palavras: quem julga os outros por si, não lhes faz injúria. Nenhum fato da 

minha vida, senhores, autoriza este conceito injusto; procurei a advocacia 

não para enriquecer depressa, não porque essa vida me causasse simpatias, 

visto como os meus hábitos eram diversos, mas porque devia cumprir um 

compromisso sagrado; e este compromisso era a amortização de dívidas de 

que estava onerado quando deixei o longo ministério que tive a honra 

de exercer no país. Ser-me-ia proibido advogar, só porque fui ministro?

Mas o Senado se lembra de que, quando comecei a advogar, já tinha 

sido precedido por varões muito ilustres, dos mais influentes e preponde-

rantes entre nós, e também me animaram os exemplos praticados nos ou-

tros países. Conforme a legislação antiga, penso que não havia proibição de 

que o homem poderoso advogasse. O Senado sabe que a advocacia outrora, 

em Roma, era exclusiva dos patrícios, os homens então mais poderosos. Os 

advogados, pela nossa legislação antiga, eram reconhecidos como podero-

sos; mas os poderosos não eram inibidos de advogar.
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A minha influência! A minha influência, porque criei o Tribunal do 

Comércio e nomeei os juízes para esse tribunal! Há muita inexatidão nesta 

arguição. O Tribunal do Comércio foi convertido em tribunal de 2ª ins-

tância, não por ato do Poder Executivo, mas por uma lei; também não no-

meei os juízes que compõem esse tribunal. O Senado sabe que o tribunal 

se compõe de juízes comerciantes, que são nomeados por eleição dos co-

merciantes matriculados e de juízes letrados que são desembargadores das 

Relações; não há nomeação de desembargadores, mas apenas designação 

de desembargadores para servirem nesse tribunal. Ora, todos sabem que 

a designação de desembargadores para servirem no Tribunal do Comércio 

não é favor, é antes um ônus, que todos rejeitariam se não fosse a ideia do 

serviço público...

Quanto à arguição de querer enriquecer depressa:

Qual é, porém, a prova que o Sr. barão de Mauá deu do meu desejo de 

enriquecer depressa pela advocacia? Negociar, não os serviços de juriscon-

sulto, mas a minha influência, pois que outra coisa não significa o ajuste de 

causas comerciais por muitas dezenas de contos, como é notório. Senhores, 

eu repilo esta injúria atroz, que me lançou o nobre representante da casa 

Mauá; compreendeis que quem negocia a sua influência, negocia conforme 

o resultado das causas; mas eu protesto perante o Senado, tendo a Deus por 

testemunha, que ainda não me encarreguei de uma causa em que me asso-

ciasse com a parte sobre o resultado; nunca contratei uma quota litis, mas 

antes tenho rejeitado muitas; os meus ajustes são sempre “qualquer que seja 

o resultado”. Se porventura tenho tido alguma retribuição vantajosa, não 

a tenho exigido; mas ou a tenho ajustado, ou as partes ma têm oferecido.60

Ora, em nenhum país do mundo é proibido que os advogados ajustem 

a retribuição que julgam devida pelo seu trabalho ou recebam as retribui-

60 Mais tarde Nabuco se pronunciará, em carta a Duarte de Azevedo, sobre a conveniência 
de permitir a quota litis: “Cumpre dizer com franqueza que, adotando no regulamento 
[das custas] a liberdade das convenções, compreendeu a quota litis, deixando à consciên-
cia do advogado, e à ação disciplinar, que mais cedo ou mais tarde se há de conceder à 
Ordem respectiva, a exageração que possa haver, a qual aliás tem o remédio do vício da 
lesão. Permitida como está a usura, e com ela até o anatocismo, não há razão para manter-
-se uma proibição análoga. A proibição da quota litis em um país que não tem assistência 
judiciária é muitas vezes fatal àquele que não tem meios para fazer valer o seu direito e 
reivindicar o que é seu. E preciso olhar para o verso e reverso das coisas; tal proibição 
aproveita principalmente àquele que está de posse da fortuna alheia, ou autoriza cessões 
escandalosas de heranças e fortunas, conseguidas por especuladores de profissão, que 
não são advogados” (fevereiro, 1875).
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ções que as partes generosamente lhes dão; mesmo na França, onde há mais 

restrições, onde a polícia da advocacia é mais rigorosa, mesmo ali o que 

se proíbe ao advogado é a quota litis, ou o interesse no resultado; o que lá se 

proíbe é que ele exija, é que ele demande as partes.

Não contratei o patrocínio da causa a que o Sr. barão de Mauá aludiu 

por muitas dezenas de contos. Falo com franqueza ao Senado. Apesar do de-

sejo de enriquecer que o Sr. barão me atribui, eu me escusei do patrocínio 

dessa causa, e só a aceitei por motivos que sobrevieram e depois de muitas 

instâncias. A parte ofereceu-me a quantia de 20:000$, que aceitei, e foi esta 

a quantia por que me encarreguei dessa causa. Ora, o Senado não achará 

exagerada esta quantia por uma causa tão extraordinária, com discussão 

nos autos, discussão na imprensa, uma causa que não podia deixar de tra-

zer, além do trabalho, muitos desgostos e comprometimentos.

Senhores, não há nada mais inverossímil, mais ridículo, do que o con-

traste que o nobre representante da casa Mauá, MacGregor & Cia. quis es-

tabelecer, inculcando-se ele fraco e inculcando-me poderoso. Eu poderoso, 

senhores, porque fui ministro, quando há tantos ex-ministros que também 

advogam e têm por si condições mais vantajosas, condições de maior in-

fluência do que eu tenho! Entretanto o Sr. barão de Mauá é fraco; o Sr. barão 

de Mauá, com numerosos sócios que por ele se esforçaram, identificados na 

mesma causa e no mesmo interesse; o Sr. barão, ajudado por tantos amigos 

poderosos e ex-ministros; o Sr. barão de Mauá, dispondo de muito dinheiro, 

dinheiro que é a cabeça de Medusa, que petrifica tudo nesta nossa época 

tão materializada!61

61 Mauá falara e escrevera ab irato e Nabuco retrucara, ofendido: os anos gradualmente 
amorteceram aquele ressentimento. e quando a catástrofe financeira colhe a Mauá, ele 
se acha, desde muito, reconciliado com Nabuco, que altamente o apreciava. O visconde de 
Mauá (lrineu Evangelista de Souza) foi o mais empreendedor e patriota dos nossos ban-
queiros de Estado: como capitalista tinha grande envergadura e coragem industrial, e foi, 
como intermediário, um poderoso fator da abertura e progresso do país, um despertador 
de grandes iniciativas: estradas de ferro, iluminação a gás, navegação do Amazonas, 
tranvias ou carris urbanos, telégrafo submarino, etc. Como financeiro, era, porém, um 
espírito sempre entrenublado pelas ficções do papel-moeda. Mauá acompanha o enterro 
de Nabuco, ele mesmo já mortalmente ferido. Sua biografia foi habilmente escrita pelo 
conselheiro Sousa Ferreira, antigo redator do Jornal do Commercio.
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III – Impedimentos políticos de Nabuco na advocacia

Em muitas causas Nabuco rejeitou o patrocínio mais lucrativo para as-
sumir o da parte menos opulenta, por causa do princípio de direito envol-
vido nelas; como ele mesmo disse, não pactuava quota litis; mas qualquer 
que fosse o escrúpulo, a vida de advogado, como confessou, “não lhe causa-
va simpatias, visto como os seus hábitos eram diversos”. Tanto Teixeira de 
Freitas quanto Nabuco eram mais jurisconsultos do que advogados. A defe-
sa das causas de que eram patronos tomava-lhes o tempo, despertava-lhes a 
imaginação, era feita com solicitude e zelo, com amor e interesse; perdiam 
a lembrança dos honorários, para se apaixonarem pela construção do direi-
to, fosse este a propriedade ou a liberdade dos seus clientes; mas toda essa 
parte da sua vida, inteligência, e esforço, por isso mesmo que não era gra-
tuita, que era, no melhor sentido da palavra, mercenária, mostra-se hoje ca-
duca, efêmera, secundária, inferior. Duvido muito que, do que escreveram 
como advogados, qualquer dos dois, exceto os pareceres, quisesse salvar uma 
página, por mais maravilhosa que parecesse a argúcia, a sutileza, a dialética, 
ou a arquitetura jurídica. Em primeiro lugar, há alguma coisa de humilhan-
te, para a nobreza do pensamento, no espetáculo de uma grande inteligência 
pondo toda a sua penetração, ciência, recursos, ao serviço, por exemplo, de 
uma operação comercial, de uma especulação ou esperteza, por mais legíti-
ma que seja; em toda demanda há em geral, de cada lado, alguma coisa que 
o advogado tem de mitigar, esconder ou explicar; adquire-se, legitimamente, 
sem delicadeza; fazem-se contratos perfeitamente válidos, sem nenhum re-
quisito moral; o direito mais puro pode ter origens impuríssimas, formar-se 
como a transparência do gelo sobre a água estagnada; há uma grande parte 
nele em que a ética social manda atender à manutenção da lei, antes que à ho-
norabilidade do fato. O advogado que só defendesse o direito puro, sem liga, 
seria um Dom Quixote, mas um temperamento assim, provavelmente prefe-
riria tomar a defesa gratuita do direito, combater a violência, a opressão, a 
indignidade, sem outra paga senão a própria reivindicação moral, o melhor 
emprego possível da vida e da energia.

Além das restrições que se impunha, Nabuco, logo em 1866, teve que re-
nunciar a uma importante parte da sua advocacia, entrando para o Conselho 
de Estado. Tudo que, de perto ou de longe, pudesse parecer matéria adminis-
trativa, ficou excluído de suas consultas e trato forense. Era uma conside-
rável redução nas rendas do seu escritório. Nabuco sabia o que sacrificava 
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aceitando o cargo, por isso não teve escrúpulo em acumular as suas novas 
funções públicas com a profissão de advogado, que não exerceria mais para 
tudo em que pudesse ser ouvido o conselheiro de Estado.62

Se desde 1866 o Conselho de Estado o obrigava a desistir da melhor parte, 
talvez, da sua banca, o contrato do Código Civil o forçará, desde janeiro de 
1873 até a morte quase, a renunciar de todo à advocacia. Assim Nabuco, pri-
meiro interrompido por dois ministérios, depois limitado pelo Conselho de 
Estado, por último, impedido pelo Código Civil, não terá nunca tempo nem 
liberdade de tirar da sua profissão as vantagens que ela lhe oferecia, e que, 
sem a política, lhe teria decerto trazido.

IV – Presidente do Instituto dos Advogados. Assistência judiciária

Depois de deixar o Ministério da Justiça, em 1866, onde propusera ao 
Parlamento a criação da Ordem, Nabuco é eleito presidente do Instituto dos 
Advogados. Nabuco revela logo a sua atividade característica, o seu constante 
revolver de ideias, a sua produtividade criadora, nas propostas que faz; re-
conhece, porém, o descanso, o marasmo invencível da época, e recolhe-se ao 
seu gabinete, onde, para sentir a agitação das ideias, o movimento, a vida do 
espírito, só tem que olhar em torno de si para as altas estantes que o rodeiam. 
A série de questões que uma vez ele distribui entre os membros da Ordem 
é um documento interessante, um traço das suas afinidades como juriscon-
sulto e também dos pontos fracos ou melindrosos da nossa jurisprudência.63 
Outro sinal da sua iniciativa, da sua quase impossibilidade de não traçar um 

62 Ao assumir, em 1866, a presidência do Instituto dos Advogados, Nabuco, agradecendo 
a honra da nomeação, dirá em referência à presumida incompatibilidade: “Esta honra, 
meus colegas, ainda mais lisonjeira me é por um motivo especial, que vos explicarei. 
Nomeado conselheiro de Estado extraordinário por Sua Majestade o Imperador, eu não 
deixei o exercício da nossa profissão; mas continuei nela com o ânimo de não defender 
causas e negócios que tivessem alguma relação com a administração pública. Não me 
pareceu incompatível o exercício da advocacia: 1º porque a pequena retribuição do cargo 
de conselheiro de Estado, retribuição que a lei chama gratificação, mostra que atual-
mente esse cargo não é senão um acessório de outras profissões; 2º porque os membros da 
magistratura, do magistério, do Exército e da Armada, e todos os empregados de diversas 
classes e hierarquias, têm continuado no exercício, sendo conselheiros de Estado. Por que 
razão a profissão de advogado, a mais independente das profissões e tão nobre e digna 
como as outras, há de ser incompatível? A vossa nomeação confirmou-me na convicção 
da não incompatibilidade, porque não teríeis nomeado vosso presidente aquele que não 
pudesse figurar legalmente no quadro dos advogados.”

63 Ver, na nota X, as memórias para serem lidas no aniversário do Instituto em 1867.
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roteiro novo, de não abrir uma clareira que assinale a sua estada em uma 
posição qualquer, a sua passagem por alguma comissão, é a sua proposta, 
desde que toma posse da presidência, para que o Instituto preste assistência 
aos indigentes nas causas cíveis e crimes. 64 Não dependia dele, infelizmente, 
modificar com a sua atividade intelectual o espírito de inércia, desânimo e 
apatia, que inutiliza as nossas associações todas e não consente às que duram 
senão uma vida intermitente.

64 “Aceita a sua proposta,” diz a ata de 5 de novembro de 1866, Nabuco “declara que a me-
dida proposta não é completa, porque, para sê-lo, depende ela do Poder Legislativo. Sem 
dúvida a assistência judiciária não consiste somente no patrocínio do advogado, mas, e 
principalmente, na isenção das custas e dos impostos em que as demandas importam. 
Mas se não se pode tudo, faz-se o que é possível. No estado atual da nossa legislação, e 
atendendo-se às despesas que uma demanda custa, pode-se dizer, sem medo de errar, que 
a igualdade perante a lei não é senão uma palavra vã. Que importa ter o direito, se não é 
possível mantê-lo? Se um outro pode vir privar-nos dele? Que importa ter uma reclama-
ção justa, se não podemos apresentá-la e segui-la por falta de dinheiro? A lei é, pois, para 
quem tem dinheiro, para quem pode suportar as despesas das demandas. É assim que, 
confiados na impotência dos reclamantes, muita gente há que atrevidamente usurpa os 
direitos alheios. É assim que muitos infelizes transigem, por ínfimo preço, sobre direitos 
importantes. Este estado de coisas aflige a moral pública, mostra que o direito de proprie-
dade ainda não está cercado das garantias que lhe convêm. As nações mais civilizadas 
como a França, Bélgica, Holanda e Itália, já têm estabelecido a assistência judiciária. Por 
que o Brasil não há de também atender a esta necessidade, que tanto interessa à moral 
como à liberdade individual e ao direito de propriedade? O Instituto deve atender e dis-
cutir esta matéria para representar sobre ela ao Poder Legislativo.”
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CAPÍTULO V

Nabuco conselheiro de Estado
I – Os precedentes

Nabuco entrara tarde para o Conselho de Estado, como entraram quase 
todos os nossos políticos no tempo em que o Imperador tinha zelo por 
aquele Conselho, e considerava o cargo de conselheiro de Estado como 

a consagração do estadista, do homem de governo, provado já no estágio do 
ministério, do Senado e da administração. Como a média de vida ativa e ro-
bustez intelectual ia decrescendo, por assim dizer, de geração em geração, o 
que sucedia com a demora imposta pelo Imperador aos que deviam um dia 
fazer parte do Conselho de Estado é que eles em geral chegavam à última 
instância política já fatigados e sem forças para os estudos e trabalhos atu-
rados que ela impunha. Nabuco, desde jovem, fora conselheiro de Estado de 
fato, porque era seu parecer que as administrações sucessivas, de todos os 
matizes políticos, pediam em matérias das que costumavam ser levadas ao 
Conselho de Estado. Desde o ministério de Eusébio de Queirós, ele redigia 
regulamentos, como o das correções dos juízes de direito (decreto de 2 de 
outubro de 1851), que eram publicados sem uma alteração; fora a ele que in-
cumbira, nesse gênero, a organização de uma série das nossas principais leis, 
ou com outros – como com Carvalho Moreira (barão de Penedo), que antes de 
entrar para a diplomacia prestava a mesma ordem de serviços ao governo,65 
e os demais membros da comissão, nos regulamentos do Código Comercial, 
de que grandes partes são exclusivamente suas: “o Nabuco salvou o Código 
Comercial”,66 costumava dizer Paula Batista – assinalando-se sempre, nas co-
missões de que fazia parte, a sua contribuição pessoal, ou sem auxiliar, como 

65 São dele, além da colaboração nos regulamentos comerciais, o da Casa de Correção, o do 
corpo diplomático. Carvalho Moreira (Penedo) era uma notabilidade do foro e presidente 
do Instituto dos Advogados, depois de Montezuma (visconde de Jequitinhonha) e antes 
de Caetano Alberto Soares. No seu escritório trabalhavam como estagiários Francisco 
Octaviano, Areas (visconde de Ourém). Olímpio Machado e José de Alencar.

66 Ouvi essa reminiscência ao Dr. Teixeira de Sá, do Recife. Nabuco era grande admirador 
da facilidade, brilho e originalidade do talento de Paula Batista, de quem costumava re-
ferir muitas anedotas e episódios parlamentares. Paula Batista, por seu lado, conservou, 
até o fim, verdadeira fascinação por Nabuco.
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nos regulamentos hipotecários. Consultavam-no a cada dúvida séria, muito 
antes que ele fosse conselheiro de Estado, os ministros de todos os partidos: 
Eusébio de Queirós, Paraná, Rio Branco, Caxias, Olinda, Abrantes, Taques, 
Sá e Albuquerque, Ferraz, Sousa Ramos, Zacarias, Furtado, sem que falte 
talvez um nome à lista dos que submeteram ao seu exame graves questões de 
alcance político, lista de que faz parte o próprio Imperador. Entrando para o 
Conselho de Estado em 1866, Nabuco não fazia senão continuar, com as obri-
gações e a remuneração do cargo, o desempenho de uma função que estava 
exercendo graciosamente desde 1850. O voto político, que tinha que dar no 
Conselho de Estado perante o Imperador, era o mesmo que ele emitiria na 
tribuna do Senado, fosse ou não fosse conselheiro de Estado; os pareceres, 
regulamentos, projetos de lei que incumbiam ao Conselho de Estado sobre 
questões administrativas eram trabalhos da mesma natureza dos que lhe 
haviam sido cometidos, desde o gabinete Monte Alegre, por quase todos os 
ministérios.

Vimos a parte que Nabuco teve nas grandes questões políticas sujei-
tas ao Conselho de Estado desde 1866, como as que se referiam à Guerra do 
Paraguai, à emancipação, à questão argentina, à questão religiosa; o seu tra-
balho, como conselheiro de Estado, era, porém, de cada dia, e, como serviu 
doze anos o cargo, seus pareceres formam uma coleção de muitos volumes, 
vasto repertório de política administrativa. Era, de todas, para Nabuco a mais 
agradável de suas tarefas diárias essa do Conselho de Estado, que satisfazia 
a vocação do político e do jurisconsulto. A advocacia não era um verdadeiro 
prazer para ele, cujo espírito jurídico se tinha formado na magistratura, e a 
política, isoladamente da administração, parecia-lhe vaga e abstrata.

Até a morte, ele redigirá os seus pareceres de conselheiro de Estado com 
amor; eles são o seu constante tributo à causa pública, tributo desinteres-
sado, porque a remuneração não compensava o trabalho, e porque ele o pres-
tou, durante perto de dezesseis anos, sem remuneração alguma, a todos os 
governos, considerando-se pago da requisição do seu tempo e ciência com o 
lustre que da sua penumbra pudesse dar à administração do país.

Só a publicação integral dos seus pareceres – faltam no seu arquivo al-
guns de 1875 – daria ideia perfeita do que foi a sua obra como conselheiro de 
Estado e faria conhecer o que há de mais importante nela: não a sua vasti-
dão, nem o seu mérito jurídico, administrativo ou político, e sim o seu valor 
moral, sua integridade, sua consciência. Resumirei, entretanto, e um pouco 
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ao acaso, algumas das opiniões emitidas por Nabuco, para dar um traço da 
diversidade e alcance daquela obra. O Conselho de Estado era, com efeito, 
uma espécie de oráculo de Delfos, ao qual se traziam todas as perguntas ima-
gináveis.

II – Questões de escravidão

Uma série de pareceres em um assunto que se pode chamar a pedra de 
toque do homem de Estado da época, a escravidão, ilustra bem o espírito 
complexo de Nabuco, a marcha de suas ideias, ao mesmo tempo que suas 
tendências humanitárias, o seu instinto de defesa e proteção social. O seu 
objetivo era, desde 1865, a emancipação, mas a sua máxima fundamental foi 
sempre a que formulou em 1854:

Um governo, a menos que não conheça sua missão, não pode, por amor 

de um interesse, comprometer os outros interesses da sociedade; é na com-

binação de todos eles que consiste o grande problema da administração 

pública (discurso de 17 de maio).

1. – Se o escravo que entra de fora do país depende, para gozar de li-
berdade, de carta de alforria passada pelo senhor, ou fica manumitido ipso 
facto? Se os antigos senhores incorrem nas penas do art. 179 do Código Crimi-
nal ou estão somente sujeitos à ação possessória? – A questão era suscitada a 
respeito de escravos vindos do Estado Oriental. O parecer de Nabuco é que o 
escravo é, ipso facto, por entrar no país vindo de fora, liberto em virtude de 
lei de 7 de novembro; que o senhor que o retém na escravidão comete o fato 
previsto pelo art. 179 do Código Criminal (reduzir pessoa livre à escravidão). 
O senhor não tem outro meio senão propor a sua ação para revocar o mesmo 
liberto à escravidão, provando que ele fugiu para fora do Império, e liberto, 
sendo violentado pelo senhor, pode socorrer-se ao interdito uti possidetis, 
requerendo mandado de manutenção em sua liberdade, até ser condenado 
por sentença irrevogável (23 de outubro, 1868).

2. – Se o perdão dos escravos condenados a galés perpétuas anula a con-
dição social deles?

A seção não se pode conformar com o parecer da secretaria. O es-

cravo, condenado a galés perpétuas, está para sempre perdido pelo senhor. 

A contingência única que pode fazer cessar essa pena perpétua é o perdão 
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conferido pelo Poder Moderador. Mas o perdão é uma graça, é um favor, e 

assim não pode a graça ter o efeito odioso de restituir à escravidão aquele 

a quem foi concedida. Se tal efeito a graça pudesse ter, não deveria ser con-

cedida sem conceder-se também ao condenado a escolha entre ela e a conti-

nuação da pena, porque esta bem pode ser para ele menos repugnante que 

a escravidão para a qual volta.

3. – Se a nulidade, cominada pelo decreto de 15 de setembro de 1869 às 
vendas de escravos, ou sejam particulares ou judiciais, separando-se o ma-
rido da mulher, o filho do pai e da mãe, salvo se forem maiores de 15 anos, 
afeta igualmente as permutas e as doações, e se a alforria concedida a um 
escravo casado aproveita ao outro cônjuge e aos filhos, cuja separação a lei 
proíbe? – Em Santos simulavam-se doações a terceiro, que logo vendia a ou-
trem, ao comprador, o escravo que o dono queria alienar. A Secretaria (dire-
tor, André Fleury) responde sim, em ambos os casos; o barão de Três Barras 
(depois visconde de Jaguari), relator, responde não e não. O voto em separado 
de Nabuco é sim e não: “Em meu conceito todos os contratos que importam 
transmissão da propriedade e usufruto dos escravos, e portanto a separação 
proibida pela lei, incorrem na nulidade, que ela fulmina. Benigna amplianda 
et odiosa restringenda”.

4. – Questão preliminar, relativa aos escravos extraditados, suscitada 
pelo governo francês para poder entrar na negociação de um tratado de ex-
tradição. – À França repugnava entregar antigos escravos, que tinham ad-
quirido a liberdade fugindo para o seu território. Estava pronta a entregar 
o criminoso à pena, mas nunca o escravo ao cativeiro. A dúvida é se o go-
verno pode, em face da legislação civil e penal, anuir à proposta do governo 
francês, isto é, se pode equiparar o réu escravo ao livre quanto à matéria da 
extradição. Nabuco não hesita em aderir à proposta da legação da França,

visto como essa proposta assenta indiretamente nos mesmos motivos que 

obstavam ao acordo de extradição em 1857, motivos aliás reconhecidos pelo 

governo imperial, quando na nota de 13 de junho de 1868 sabiamente pres-

cindiu da questão da devolução dos escravos prófugos. A verdade é que, con-

forme à célebre circular do Ministério da Justiça da França, de 5 de abril de 

1841, cuja doutrina é geralmente reconhecida, a extradição, motivada por 

um crime especificado, não pode ser aproveitada ou ampliada para o julga-

mento de outros crimes, e máxime os crimes pelos quais não se concede ex-

tradição, como são os políticos. Por analogia desse princípio, e por mor força 
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de razão, seria iníquo que a extradição concedida por causa de um crime, 

viesse prejudicar a liberdade que o extradito obteve desde que pisou o solo 

da França e de que gozaria se lá estivesse. Cumpre atender que, na questão 

de que se trata, não há reciprocidade, porque a França não tem escravos e o 

Brasil os tem; e pois a França, como soberana do lugar do asilo, é competente 

para excluir da convenção essa questão excepcional.67

5. – Projeto de regulamento para a lei de 28 de setembro submetido ao 
exame da seção. – Nabuco intervém com diversas observações acerca dos 
pontos em que ele, prima facie, agravava a condição anterior do escravo. 
Assim a cláusula que só admitia o depósito do escravo que pleiteasse sua 
liberdade, e no caso de sevícias:

A inovação do art. 57 é odiosa e desmente o espírito liberal da lei de 

1871. É uma inovação, porque atualmente o escravo que litiga com o senhor 

é depositado ou tirado do seu poder. Quer-se, porém, por esse § que o de-

pósito só tenha lugar quando o escravo tenha sofrido sevícias ou esteja em 

risco de sofrê-las. Desde o aviso de 3 de novembro de 1783 que o depósito 

tem lugar sempre que o escravo litiga sobre a liberdade.

A respeito de diversas medidas acrescentadas à lei:

Antes de tudo, que necessidade há das disposições rigorosas deste ar-

tigo em um regulamento que deve ser todo de favor à alforria e emancipa-

ção? Ao demais essas disposições são injustas e contrárias à jurisprudência, 

absolutas como estão redigidas. No caso de hipoteca ou penhor, v. g., se, 

com os demais bens hipotecados ou penhorados, o credor fica pago, por 

que anular a alforria? Não deve figurar neste regulamento uma disposição 

67 São importantes, para a história política da escravidão no Brasil, os documentos dessa 
consulta. Em 1857 não se celebrou o tratado de extradição com a França porque fizemos 
questão da devolução dos escravos. Em 1868 tratou-se novamente do projeto. Paranhos 
escrevia a M. Roquette, encarregado de negócios da França: “Não fiz menção no projeto 
dos casos relativos a escravos, porque não havia necessidade, uma vez que entram na 
regra geral. Demais tenho grande repugnância em escrever essa palavra em documento 
intemacional...” O governo francês, porém, insistia em ter um protocolo estabelecendo 
que, quando se reclamasse a extradição de um escravo, ele teria inteira faculdade de con-
ceder ou recusar a entrega do acusado, examinando cada caso, pedindo as justificações 
que lhe parecessem indispensáveis. Semelhante protocolo, declarou ainda o ministro de 
Napoleão III, não constituiria uma cláusula secreta, mas, sem ter nenhuma intenção de 
dar-lhe publicidade inútil, a França conservaria toda a sua liberdade a tal respeito. Esse 
documento nunca foi publicado, que me conste. A primeira revelação foi feita no meu 
livro O abolicionismo.
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como a deste artigo, que desmente e contradiz a benigna jurisprudência 

dos tribunais.68

6. – Comutações da pena última. – Já vimos o visconde de Niterói decla-
rar que o voto de Nabuco era sempre o que prevalecia para os perdões. A sua 
disposição é para abrandar, quanto possível, no Conselho de Estado o ri-
gor da lei de 10 de junho. A confissão isolada do escravo não lhe basta para 
deixar executar a sentença capital. “Ainda não faltou, dirá ele uma vez, nos 
processos por crime de morte cometido por escravos e sujeitos ao exame da 
seção, a confissão desses infelizes. Esta observação determina a cautela de 
não confiar nessa prova quanto aos escravos. O desgosto da vida pode expli-
car a frequência dessa confissão dos escravos. Ulpiano fala de um escravo 
que falsamente se declarou culpado de uma morte para não recair no poder 
do senhor” (1869).

Essas são intervenções no sentido da liberdade ou no interesse de es-
cravo. Outras, porém, são em defesa da sociedade ou em equidade ao pro-
prietário. Assim:

7. – Imposição da pena. – Quando o crime do escravo toma proporções de 
perigo social, capaz de levar o pânico ao seio das famílias dos senhores, iso-
ladas, perdidas, entre a massa da escravatura acumulada em suas senzalas, 
ele é de opinião que se execute a pena. Assim, no caso dos escravos de João 
Esteves de Santana, condenados à morte por terem assassinado cruelmente 
seu senhor, senhora, um filho, duas filhas, um neto, um genro dos mesmos 
senhores e uma agregada (setembro, 1867):

Este crime tão horroroso, pelo número e qualidade das vítimas, assim 

como pelas circunstâncias extraordinárias que o agravam, cometido ou-

trossim por motivos que ameaçam a sociedade e não podem deixar de cau-

68 O regulamento é de 13 de novembro de 1872, mais de ano depois da lei, o que, pela dúvida 
jurídica – se a lei obrigava depois da sua data ou da data do seu regulamento – era uma 
sensível procrastinação das modificações que ela trouxe ao estado servil. O esforço con-
siderável para a reforma tinha esgotado as forças do governo. É essa tardança, essa inér-
cia, essa paralisia depois da vitória, que inspira a censura de Nabuco em seu discurso 
de 13 de junho de 1873: “... O que eu poderia dizer é que se fez a reforma e se parou aí... 
assim que a reforma não era senão uma questão daquele tempo, e não um sistema, uma 
política com os seus corolários.” “Não está concluída a matrícula,” diz o visconde do Rio 
Branco, e Nabuco: “Nada obstava a que o governo desse meios no orçamento para remir 
as gerações atuais, porque, tendo remido as gerações futuras, era preciso dar satisfações 
à impaciência das gerações atuais.” Saraiva: “É a grande injustiça da lei, não ter cuidado 
das gerações atuais.”
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sar grande alarma a todos os senhores de escravos, deve, no conceito da 

seção, ser punido com toda a severidade e prontidão... Se o quadro de tantas 

execuções a um tempo é horroroso aos olhos de V. M. I. e repugnante aos 

nossos costumes, a Seção de Justiça propõe a V. M. I. o arbítrio de distinguir 

dentre os réus o escravo Bernardino, para que seja executada a sua conde-

nação, e comutada a dos outros em galés perpétuas na ilha de Fernando. Foi 

Bernardino a causa do crime, foi ele quem começou a perpetrá-lo, quem 

seduziu e constrangeu os outros escravos; é ele um monstro de ingratidão, 

porque matou sua senhora que fora como sua mãe, que o amamentara 

ao seu seio.

8. – Se os escravos não matriculados, por não se haver aberto a matrícula 
nos respectivos lugares, deviam ser reputados livres? – A Seção dos Negócios 
do Império opinou favoravelmente aos escravos; Nabuco pronuncia-se por 
um novo prazo fundado nos princípios ao impossível ninguém é obrigado e 
contra o impedido não corre o tempo.

Não havendo registro, não correm os prazos e não há possibilidade de 

mora, e não cabem quaisquer presunções que a lei fundou nessa mora... 

A respeitável Seção dos Negócios do Império não atendeu bem aos graves 

inconvenientes de ordem pública que podem resultar de obrigar todos os 

senhores de um lugar a propor ação ordinária de escravidão contra todos 

os escravos de um lugar.69

9. – Lei de 7 de novembro de 1831. – Nabuco continua a pensar como 
quando ministro da Justiça no gabinete Paraná. A esse respeito ele escreve ao 
visconde de Jaguari (relator da seção) uma carta, de que a resistência ao mo-
vimento abolicionista fará depois grande cabedal. “O negócio é muito grave e 
de funestas consequências”, dizia Nabuco ao seu colega de seção, “importa o 
mesmo que uma propaganda oficial de insurreição. Que presidentes! Depois 
de mais de trinta anos é que se lembra o governo do país de entender a lei por 
tal modo! Acho bom o parecer de V. Exa., mas eu lhe acrescentaria algumas 
palavras”, e reforça-o poderosamente, ao seu modo (outubro, 1874).

69 A consulta é de 29 de setembro de 1874, três anos depois da lei.
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III – Direito administrativo

1. – Contencioso administrativo.70 – A principal questão, nesse direito, é 
a do contencioso administrativo, que Nabuco sempre profliga, mas sobre o 
qual assenta, por assim dizer, a administração do Império. São numerosos 
os pareceres em que Nabuco sustenta a inconstitucionalidade do contencioso 
administrativo. Assim, em um conflito entre o presidente de São Paulo e o 
juiz dos feitos, Nabuco é voto divergente: “Ainda mesmo admitido entre nós 
o contencioso administrativo, o qual importa a violação do art. 179, § 12, da 
Constituição, visto como o contencioso administrativo supõe o conflito que o 
torna efetivo, e o conflito exige essencialmente o avocar e sustar um processo 
pendente do Poder Judiciário...” (julho, 1876). Do contencioso ele tinha dito em 
outra consulta:

(...) o contencioso administrativo, que da França se tem querido trans-

plantar para o nosso país, sem ao menos organizá-lo como na França e até 

indo além da França. No Brasil essa jurisdição administrativa implica com 

a Constituição do Império, que não conhece outro Poder Judiciário senão 

composto de juízes perpétuos, ou jurados, e dos tribunais que determinou.

E, em um conflito, por embargo de obra nova, entre o juiz dos feitos e o 
presidente de São Paulo:

Legem habemus. O nosso direito constitucional, absoluto, como é, a 

respeito da garantia da propriedade do cidadão, proibindo o uso e em-

prego dessa jurisdição, senão mediante desapropriação, exclui qualquer 

pretensão fundada em lei estrangeira... Que seria da garantia da proprie-

dade se, por um decreto de conflito, o governo geral ou provincial, inde-

pendentemente de desapropriação e indenização prévia, pudesse usar e 

empregar a propriedade do cidadão e sustar as ações possessórias que as 

leis lhe permitem?

Na questão da mesma presidência com a Companhia Sorocabana, em que 
aquela declara o conflito, Niterói redige um extenso parecer sustentando o 
ato. Nabuco opina em contrário, em poucas palavras:

70 Ver Apontamentos sobre o contencioso administrativo, Henrique do Rego Barros, Laem-
mert, 1874.
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1º Não há tal contencioso administrativo provincial, que o presidente 

supôs, e pelo qual se julgou autorizado para sustar e avocar uma causa pen-

dente do Poder Judiciário; art. 179, § 12, da Constituição; imperial resolução 

de 22 de dezembro de 1866. – 2º Quando tal contencioso administrativo pro-

vincial houvesse, ele não podia compreender o caso, que não é técnico da ad-

ministração, e que aliás se refere à parte consensual do contrato, sendo que 

nesse caso procedeu o presidente, não como poder, mas como parte contra-

tante; Henrion de Pansey, Laferrière, etc. – 3º Todavia o juízo arbitral neces-

sário está abolido, e não podem as partes restaurá-lo; Privatorum consensus 

juri publico non derogat. – 4º As partes devem recorrer à ação ordinária.

2. – Imposição, pelo governo aos particulares, do juízo arbitral necessá-
rio. Questão da companhia City Improvements.

A 13ª condição do contrato carece de força legal para obrigar os parti-

culares, porquanto a lei que autorizou o governo para contratar a empresa 

não o autorizou para derrogar em favor dela a jurisdição comum estabele-

cida no país; ora, é princípio constitucional, o qual constitui uma das garan-

tias individuais, que, à exceção das causas que por sua natureza pertencem 

a juízos particulares na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado 

nem comissões especiais nas causas cíveis ou crimes.

O Código Comercial estabeleceu o juízo arbitral necessário (pela Consti-
tuição era facultativo), mas respeitou a cláusula de que a sentença só seria 
executada sem recurso se assim convencionassem as partes; também o Re-
gulamento 737, de 1850: Só é de mister o compromisso (nos casos em que o 
juízo arbitral é necessário) se as partes quiserem desistir dos recursos legais 
(art. 413). Nessa consulta Nabuco tem um embate com o marquês de Olinda.

A questão reproduz-se em relação às desapropriações necessárias às es-
tradas de ferro (novembro de 1874), e Nabuco opina:

Repugna à intenção do legislador, porque repugna à moral e à justiça, 

um juízo arbitral no qual, no caso de divergência dos árbitros, o terceiro 

árbitro, que é o voto decisivo, fosse exclusivamente nomeado por uma das 

partes. A legislação excepcional de 1855 só compreende as estradas perten-

centes a empresas e companhias... As outras, que são do Estado, ficam sob 

o direito comum, que é a Lei nº 353, de 1845. Em verdade, toda exceção é 

stricti juris, máxime em matéria de jurisdição, sendo que toda jurisdição 

excepcional é, por sua natureza, improrrogável e não pode ir além do seu 
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objeto expresso e definido na lei. Este princípio, que é um axioma, está vir-

tualmente consagrado no art. 179, § 17, da nossa Constituição.

3. – Direitos adquiridos dos funcionários e outros.71 – A assembleia pro-
vincial do Pará reduziu a um os dois ofícios de tabelião criados por uma lei 
provincial anterior; o serventuário vitalício reclama. Doutrina:

71 Em janeiro de 1873 Nabuco estabeleceu assim, no Senado, a sua doutrina sobre a aplica-
ção, em direito público, do princípio da não retroatividade das leis:

“Sr. presidente, o meio que os jurisconsultos acharam para resolver a grande dificul-
dade dos fatos passados consiste no direito adquirido; muitos esforços têm feito eles para 
reduzir a ideia do direito adquirido a uma síntese; mas não o têm podido fazer; e pois 
recorreram à análise, estabelecendo infinitas distinções a respeito das diversas relações 
jurídicas, como as que procedem dos contratos, das sucessões, das penas, etc. Quando se 
trata, porém, das relações do direito público, como é a de que tratamos, não há questão, o 
legislador não recua senão perante o fato consumado, porque só o fato consumado cons-
titui o direito adquirido. A lei, como dizia Portalis, marcha, destrói o que existe, cria o 
que não existe, e não pode encontrar embaraço nos interesses privados, que ainda não 
constituem direito perfeito ou adquirido. Assim nas relações do direito público, direito 
adquirido é o fato consumado, e pois a expectativa, fundada na lei, a lei pode destruí-la. 
Neste caso estava a antiguidade, sobre a qual, até a promoção, o legislador pode legislar 
conforme as conveniências públicas.”

Em outro tópico:

“A nossa Constituição consagra o princípio da não retroatividade das leis, princípio já 
consagrado pela legislação romana nas palavras non ad facta praeterita revocare; assim 
que, a lei é retroativa quando se refere ou é aplicada a fatos pretéritos. Muito bem: todos 
aceitamos este princípio; mas o que são fatos pretéritos? Eis aqui a questão. 

Depois de longa controvérsia, a maior parte dos autores entende como fatos pretéritos os 
que estão fora da ação do legislador, porque constituem direitos adquiridos somente os 
fatos já consumados antes da nova lei: a contrario e por consequência estão ao alcance 
da nova lei, como meras expectativas, os fatos que ao tempo dela não estavam completos. 
Não constitui senão uma expectativa a antiguidade, porque apenas é uma habilitação, 
uma capacidade para o acesso, e não há pois fato consumado, direito adquirido senão 
quando se realiza o acesso, que é o objeto da antiguidade. Se a antiguidade é uma habi-
litação, uma capacidade, a lei bem pode legislar sobre ela, enquanto o acesso se não dá. 
Um indivíduo, verbi gratia, tem o tempo de residência que a lei exige para naturalização; 
mas uma lei sobrevém antes de conferida a naturalização, e esta lei exige mais tempo de 
residência que a lei anterior; dir-se-á que o ato da naturalização, ainda não completo, 
está fora do alcance da nova lei, e é um direito adquirido? Certo que não. Uma lei para os 
interstícios dos postos militares exige certo tempo; sobrevém, porém, nova lei, antes de 
haver promoção, e determina mais tempo. Dir-se-á que o oficial que tinha, ao tempo da 
nova lei, a antiguidade exigida pela lei anterior, tem um direito adquirido? Entendo que 
não: nesses dois casos só havia uma expectativa, que a lei, por motivos de ordem pública 
criou e por motivos de ordem pública derrogou. Sem a naturalização, sem a promoção, 
não há fato consumado nas hipóteses referidas.”

Mais de vinte anos antes, em discurso de 15 de maio de 1851, ele sustentara o mesmo 
princípio, sem qual não há administração possível:
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O emprego é criado por utilidade pública e por utilidade pública pode 

ser suprimido. – Não há direito adquirido, porque o legislador concede mas 

não se obriga; nem o serventuário pode exigir ex debito uma indenização, 

que tem sido sempre concedida por equidade e por motivos de boa admi-

nistração.

A mesma doutrina em outro parecer sobre o regime da aposentação:

(...) sendo que me pareceu inadmissível e ilógico que o tempo da apo-

sentação fosse o da lei anterior, e o ordenado da aposentação o da lei atual; 

uma e outra coisa são conexas. Não posso admitir esse elastério dos direitos 

adquiridos. Quando a faculdade procede, não do contrato, mas da lei, eu 

não compreendo direito adquirido sem o fato consumado. Seria absurdo 

que o legislador não pudesse mudar o estado atual das coisas, embaraçado 

por concessões ainda na expectativa. Quer-se o tempo da antiga lei, mas não 

se quer o ordenado dela. A lógica seria que o suposto direito adquirido se 

estendesse à penalidade disciplinar, ao tempo do trabalho, e às outras con-

dições favoráveis da data da nomeação... Entendi e entendo que a Imperial 

Resolução de 1865, que tive a honra de referendar, não tem outro sentido 

senão este: a aposentação quanto ao tempo, assim como quanto ao orde-

nado, é regida pela lei atual.

4. – Se o regime da nossa legislação começa da data da lei ou da data do 
regulamento, a propósito da aposentadoria reclamada pelo barão do Penedo, 
demitido por Zacarias; doutrina que, contra Nabuco, Zacarias sustentava ser 
a data da lei. A data é a do regulamento:

Com efeito, é este o princípio que resulta do complexo dos fatos havidos 

na execução das nossas leis mais importantes (que os fatos havidos entre a 

data da lei e dos regulamentos se consideram anteriores à lei ou ainda não 

regidos por ela). A seção citará a lei da reforma hipotecária, a lei que revo-

gou o juízo arbitral necessário e a lei relativa às terras devolutas no Império. 

A execução dessas leis começou com os regulamentos que elas autorizaram. 

Todavia em todas essas leis havia princípios gerais e fundamentais, que não 

dependiam dos regulamentos que elas autorizavam. É que a uniformidade 

“Não há direitos adquiridos pelos empregados públicos contra o interesse público: não 
admito absolutamente a ideia que se pressupõe de contratos do Estado com empregados: 
todos os títulos lhes são concedidos com a condição 1º de bene gesserint; 2º na forma da 
lei ou salva a lei.”
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da lei não permite que ela seja executada em parte, e em parte não (Dalloz). 

Não colhe o argumento fundado em que seria repugnante à dignidade da lei 

que, promulgada e publicada ela, contra ela se praticasse, porque este fato 

ocorre frequentes vezes quando a lei marca um prazo para sua execução, 

como marcou o art. 912 do Código do Comércio. Ao contrário, é mais repug-

nante ao fim da lei que ela obrigue a uns e não a outros e tenha império em 

uma parte dela, e não in totum.

5. – Se a suspensão da emissão de que gozam os bancos viola direitos 
adquiridos?

O ato reclamado, o decreto de 21 de janeiro (Montevidéu), suspenden-

do a emissão concedida aos bancos, não violou direito adquirido (Kluber), 

visto como não se pode ter como direito adquirido uma faculdade concedida 

pela lei, e que por utilidade pública ela retira: essa faculdade é, na frase de 

Merlin, uma coisa ainda em suspensão, chose encore en suspens, e que entra 

no domínio da nova lei... Em matéria de ordem pública, e como tal tem sido 

considerada a regulação da moeda fiduciária do país, direito adquirido só é 

o fato consumado, porque só este escapa à ação do legislador, e induz o efeito 

retroativo da lei que sobre ele dispõe. Afora as faculdades que dimanam dos 

contratos, as faculdades inerentes às pessoas, por virtude de uma lei, podem 

ser tiradas por outra lei. Ninguém dirá que a legislação inglesa, em 1844, e a 

brasileira, em 1860, impondo condições e restrições às emissões dos bancos, 

violaram o direito de emissão concedido por leis anteriores.

6. – Imposto de renda. Imunidade das apólices. – Tratando de novos im-
postos em 1867, Nabuco mostra-se favorável à taxação da renda móvel: “Con-
cordo com a comissão em que a renda móvel deve contribuir para as despesas 
do Estado, porque ainda hoje ela não contribui na proporção do seu progres-
sivo desenvolvimento”. Não lhe parece, porém, justificada a exceção a favor 
da agricultura, que viola o preceito da Constituição, art. 179, § 15: Ninguém 
será isento de contribuir para as despesas do Estado, em proporção dos seus 
haveres. “Os agricultores merecem toda proteção do Estado, mas não podem 
querer uma exceção, que os equipara aos indigentes.” Repele, entretanto, a 
imposição sobre as apólices e formula o noli me tangere, que depois será invo-
cado no Parlamento, em 1879, pelo ministro da Fazenda para excluí-las: “Não 
tenho outra fórmula senão esta – Noli me tangere. Não concordo com a revo-
gação do art. 37 da lei de 15 de novembro de 1827. A fé dos contratos, o respei-
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to devido aos direitos adquiridos, pelo menos, devem salvar as apólices emi-
tidas até a data da lei”.

7. – Direito municipal. Liberdade de matança:

A minha opinião nesta matéria é a liberdade que a Constituição do 

Império garante (art. 179, § 24), que os princípios da ciência econômica 

consagram, que existe em quase todos os países... Entre nós a experiência 

das restrições tem sido dolorosa e funesta; querendo evitar o monopólio 

de uns, criamos o monopólio de outros; para favorecer os produtores con-

tra os marchantes, inventamos uma concorrência artificial, uma força, em 

que os marchantes representavam o seu papel e, simuladamente, o papel 

de produtores. Também opino pela revogação do regulamento de 1843, que 

limita a matança. Esta limitação é um atentado contra o direito de proprie-

dade. O matadouro público deve receber e matar todo o gado são que o cida-

dão quiser matar para vender; se o matadouro público é insuficiente, ou se 

crie outro, ou se concedam as matanças particulares com a inspeção oficial. 

Limitar o número é limitar a propriedade.

Consultado sobre o caráter de uma sociedade, organizada em Pernambuco, 
para venda de carne verde, declara o objeto “manifestamente ofensivo da sã 
moral. Cumpre promover uma postura proibindo essas coligações.”

8. – Nomeação e demissão de empregados municipais. “A autonomia local 
é um elemento de força intrínseca da Inglaterra, como a centralização a infe-
licidade de outros povos, aonde se não vê a expansão da iniciativa individual 
e a atividade local.” Cita: “Para governar bem, é preciso governar menos.”

IV – Direito eclesiástico

Em relação a dúvidas entre o Estado e a Igreja, as contribuições mais im-
portantes de Nabuco foram os seus pareceres, que já vimos na questão religio-
sa. A esse conflito prende-se a sua conhecida consulta (4 de fevereiro de 1870) 
sobre o enterramento de indivíduos a quem a Igreja negasse sepultura em sa-
grado, no sentido de conciliar a prática da Igreja com o direito civil de sepultura.

1. – Casamentos evangélicos. – Uma das mais enérgicas intervenções de 
Nabuco foi na questão da validade dos casamentos acatólicos, que alguns 
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párocos não consideravam impedimento para novo casamento na Igreja ca-
tólica. Trata-se de duas protestantes.

Em meu conceito [diz ele], as ditas duas alemãs estão incursas no crime 

de poligamia, punido pelo art. 249 do Código Criminal, por terem contraído 

matrimônio sem ter sido o primeiro dissolvido por meio da ação e jurisdição 

competentes, estabelecidas pelos art. 8º e 9º do Decreto 3.069, de 1869. Tam-

bém, em meu conceito, o pároco está incurso no art. 247 do Código Criminal, 

por ter recebido em matrimônio pessoas que não se mostraram habilitadas, 

na conformidade do sobredito decreto, com sentença da jurisdição compe-

tente, anulando e dissolvendo o vínculo a que elas estavam adstritas. Devo 

finalmente notar que o 1º crime tem ação pública que o governo pode man-

dar intentar; que o 2º só pode ser perseguido pelos ofendidos (maio de 1873).

A questão tem gravidade eclesiástica, por causa da atitude dos bispos. 
O ministro consulta novamente a Nabuco, que repete as suas conclusões, 
acrescentando a razão canônica – que o Papa Inocêncio III define clara-
mente que o casamento dos infiéis é indissolúvel por direito natural e di-
vino, ao menos quod vinculum. No caso de um dos cônjuges converter-se 
à fé e o outro não querer coabitar com ele, “grandes canonistas”, diz ele, 
“pronunciavam-se no sentido da dissolução in favorem fidei. Não assim o 
cardeal de La Luzerne, que só admitia a separação da habitação, opinião que 
o conde de Irajá chama plausível”. Seu conselho era este:

Convém fazer sentir aos bispos os grandes inconvenientes de ordem 

pública que se devem dar com a reprodução destes fatos, que afetam a mo-

ral, os nossos costumes, a paz das famílias e a imigração estrangeira.

2. – Sobre o ato do bispo de Pernambuco, que tornou dependente de li-
cença o exercício da advocacia no foro eclesiástico. – Nabuco sustenta o di-
reito do bispo, fundado solidamente no art. 438, Tít. 12, do regimento do 
auditor eclesiástico do arcebispado da Bahia, e firma o seguinte princípio 
de direito:

Não se pode considerar derrogada pelo desuso uma atribuição cria-

da expressamente pela lei, porque tem deixado de ser exercida por certo 

tempo. Essa derrogação pelo desuso é possível nos países onde rege o direi-

to costumeiro; é, porém, anárquica e perigosa nos países onde a lei é escri-

ta e tem uma forma estabelecida.
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3. – Conversão forçada dos bens das ordens. – Encarregado de organizar, 
como relator das seções de Justiça e Império, o regulamento necessário para 
a execução do art. 18 da Lei 1.764, de 28 de junho de 1870, Nabuco escusa-se. 
“Tenho intentado, por muitas vezes, esse trabalho”, escreve ele ao ministro, 
“mas sempre desisto dele pela dificuldade que encontro na opinião sistemá-
tica, que, como senador, manifestei na sessão de 18 de junho do ano passado”.

4. – Fiscalização do governo sobre a gerência das administrações das 
corporações de mão-morta e especialmente das ordens regulares. – Parecer 
publicado no tomo III das Consultas Eclesiásticas.

5. – Opção de benefícios eclesiásticos desmembrados:

A opção funda-se no mesmo vínculo preexistente entre o pároco e as 

ovelhas de ambos os ditos benefícios, e a transladação supõe a dissolução do 

vínculo contraído e formação de um novo com a segunda Igreja. A opção dos 

benefícios desmembrados tem perfeita analogia com a opção dos benefícios 

incompatíveis, opção incontestável conforme o direito canônico. A opção 

tem sido sempre consagrada pelo nosso direito público em favor dos empre-

gados vitalícios, quando os seus empregos são divididos.

V – Direito militar. Questões de foro. Crime militar. Coisa 
julgada

1. – Dúvida suscitada sobre a segunda parte do art. 119 do decreto de 
30 de abril de 1860, que reorganizou os arsenais de Marinha do Império. – 
Nabuco concorda com o visconde de Abaeté, porquanto quaisquer que sejam 
as conveniências do serviço e a aparência das induções em contrário, nada 
pode prevalecer contra o princípio invocado pelo mesmo conselheiro de Es-
tado, isto é, que só uma lei clara, expressa e positiva poderia, sem violação do 
art. 179 da Constituição do Império, sujeitar cidadãos não militares a tribunal, 
processo, e penas militares. Não importa que esse tribunal, que esse processo, 
que essas penas tenham sido estabelecidas por lei anterior, pois que foram 
estabelecidas para certos justiçáveis que não aqueles de que se trata: a juris-
dição especial é stricti juris e não pode, por consequência, ir além da com-
preensão da especialidade que a lei definiu.” (24 de novembro, 1866) Pede 
a revogação do decreto de 1860, em homenagem à Constituição do Império.
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2. – Consulta sobre a competência do foro para julgamento do crime de 
morte, cometido por um imperial marinheiro em uma das ruas do Rio de 
Janeiro:

O art. 8º do Código do Processo só manteve o juízo militar para conhe-

cer dos crimes puramente militares. Esta cláusula – puramente militares – 

importa a distinção que o direito romano consagrava: Militum delicta sive 

admissa aut propria sunt aut cum coeteris communia; proprium militis est 

delictum, quod quis uti miles committit. L. 2ª, 49, 16. Na França, Bélgica e 

outros países, a competência militar é pro ratione personae; entre nós, onde 

o crime tem que ser puramente militar para pertencer à competência mili-

tar, ele tem que ser classificado não pro ratione personae, mas também pro 

ratione materiae. Não basta que seja cometido por militar, é preciso que, 

por sua natureza ou por alguma razão especial, seja militar. Neste sentido 

o crime cometido pelo imperial marinheiro, por ser contra outro, é militar, 

posto que por sua natureza seja comum.

Outra questão: a da coisa julgada. Mariano tinha sido absolvido pelo júri, 
nenhum recurso havendo sido interposto contra a sentença que o absolveu:

Não obsta à coisa julgada, como foi magistralmente demonstrado pelo 

conselheiro de Estado Paranhos, a incompetência do juiz que proferiu a ab-

solvição. Esta é a doutrina dos autores, a jurisprudência dos países cultos. 

Esta a disposição da Constituição do Império (art. 179, § 12). Tal é o valor 

da coisa julgada, que no caso de ter o Poder Judiciário julgado um negócio 

administrativo, não é mais possível o conflito: é esta a doutrina e a juris-

prudência da França, de onde o regulamento do Conselho de Estado derivou 

as disposições relativas ao conflito, sendo que o dito regulamento, art. 24, 

só autoriza o conflito, quando a autoridade judiciária está conhecendo de 

algum objeto administrativo, ficando assim salvo o caso de que definitiva-

mente conheceu. (27 de novembro, 1866)

3. – Conflito entre o comandante das armas de Pernambuco e a relação 
da província, recusando a autoridade militar cumprir uma ordem de habeas 
corpus em favor de um alferes do Exército. – Nabuco analisa nesse parecer o 
que seja crime militar, sua jurisdição especial, crime de sedição:

É muito duro que o cidadão seja arrancado dos seus juízes naturais 

e sacrificado ao despotismo militar, sem que possa valê-lo, porque nada 

vale o Poder Judiciário que o protege. Que o Poder Judiciário nada vale, 
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mostra-o de sobejo esse ato do presidente da província de Pernambuco, que 

sustou, sob o pretexto de conflito, a jurisdição de um tribunal superior, qual 

é a Relação. Não é este ato a violação do art. 179, § 12, da Constituição, o 

qual diz assim: “Nenhuma autoridade poderá avocar as causas pendentes, 

sustá-las”? Prevejo que a causa deste atentado está no fatal contencioso ad-

ministrativo e consequente conflito, que, sem lei e contra a nossa lei fun-

damental, traduzimos da França, cujas leis valem mais que as nossas. Pois 

bem, a França não admite contencioso administrativo e conflito em matéria 

criminal. Passando este triste precedente, a jurisdição criminal dos tribu-

nais ficará paralisada pelos conflitos; qualquer processo de responsabili-

dade contra empregados, que cumpriram as ordens do governo, não irá por 

diante, e os comandantes das armas, sujeitos por seus crimes às relações, 

também ficarão impunes e seguros pelo conflito. É preciso que o Poder Judi-

ciário seja respeitado e mantido; se ele abusa, o remédio é responsabilizá-lo, 

e não paralisar, iludir e usurpar a sua jurisdição. (15 de setembro, 1875)72

72 A essa consulta fez Rui Barbosa (petição de habeas corpus em favor dos presos civis do 
Júpiter) a seguinte referência, reproduzindo outro fragmento do parecer: 

“Mais tarde essa verdade jurídica (que nos crimes de sedição cometidos por militares 
toca ao foro ordinário a formação da culpa) se ilumina ao contato daquela genial inteli-
gência de Nabuco de Araújo, cujas opiniões atravessam a jurisprudência nacional como 
um longo sulco de claridade meteórica. O grande luminar da Coroa enunciava, na Seção 
de Justiça do Conselho de Estado, o seu parecer acerca de um conflito de jurisdição entre 
o foro comum e o foro militar, por ocasião do processo do alferes Manuel de Assunção 
Santiago, indiciado em Pernambuco no crime de sedição. Eis as suas palavras:

‘Desde que o art. 8º do Código do Processo Criminal reduziu a jurisdição militar aos 
crimes puramente militares, não é mais possível caracterizar tais crimes só e só pela 
qualidade da pessoa que os cometa – ratione personae.

E preciso, para que o crime seja puramente militar:

1º Ou que seja militar por sua natureza, isto é, contra a subordinação, boa ordem e dis-
ciplina militar.

2º Ou que, posto seja comum, tenha alguma razão especial, que diretamente afete a su-
bordinação, boa ordem, ou disciplina militar.

Ora, para que assim seja, é preciso que o indivíduo o cometa ut miles (Lei romana 2º, 
D. 49, 16), que esteja sob as bandeiras, ou em atividade, ou no exercício do posto, ou nos 
quartéis, praça, fortalezas, etc.

Quanto ao 1º, o crime de sedição não é militar por sua natureza, porquanto nos elementos 
que o constituem não entra a subordinação, boa ordem ou disciplina militar.

Quanto ao 2º, o crime imputado ao alferes Santiago (reformado) evidentemente não se re-
veste de algumas das razões especiais prenotadas, que têm relação com a subordinação, 
boa ordem e disciplina militar.

Mas o art. 245 do Reg. n. 120 de 1842 dispõe:
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4. – Prosseguimento nos processos de crimes militares no caso em que 
dos conselhos de investigação se verifique a não culpabilidade dos indiví-
duos processados. – Doutrina:

1º Que os conselhos de investigação, depois do Código do Processo 

(art. 155, § 3), constituem uma base essencial dos conselhos de guerra, não 

podendo proceder-se a estes sem ter havido aqueles. 2º Que, todavia, os 

conselhos de investigação conservam o mesmo caráter que tinham antes 

do mesmo código, porque não lhes foi por ele conferida jurisdição que não 

tenham pelas leis militares. 3º Que, portanto, os conselhos de investiga-

ção não valem senão como informação, podendo a autoridade competente 

conformar-se ou não com a conclusão deles e mandar proceder ou não a 

conselho de guerra (1869).73

Que, se, nas rebeliões ou sedições, entrarem militares, serão julgados pelas leis e tri-
bunais militares; e assim, se as justiças civis os acharem envolvidos nos processos que 
organizarem, remeterão às competentes autoridades militares as cópias autênticas das 
peças, documentos e depoimentos, que lhe fizerem culpa.

A questão está, pois, nesta disposição excepcional.

A disposição, porém, não atribui à jurisdição militar senão o julgamento do crime. 

A investigação do crime e a qualificação do crime competem à autoridade civil.

E não poderia ser de outro modo, visto como o crime é conexo: porque compreende mi-
litares e não militares.

E dar-se-ia, aliás, o absurdo de ser punido um militar por uma sedição que não houve, 
por sedição feita por ele só, quando a sedição só pode ser feita por vinte pessoas; dar-se-ia 
a ilegalidade de ser punido um crime militar sem a essencial investigação dele, que as 
leis militares exigem.

A competência, pois, da jurisdição militar somente começa, somente se firma pela remessa 
da formação da culpa, procedida pela autoridade comum ou criminal.

Não podia, portanto, o comandante das armas prender um alferes reformado, por um 
crime comum, sem a prévia investigação ou formação da culpa da autoridade civil.’

No mesmo sentido opinou o visconde de Abaeté, transfundindo-se o princípio definitiva-
mente no patrimônio judicial das res judicatae.”

73 E numerosas outras questões. Entre os pontos de doutrina, num conflito de atribuição 
por causa de um habeas corpus dado em crime arguido de militar sem o ser: “Podem 
as assembleias provinciais, legislando sobre corpos policiais, conceder ou estender os 
privilégios militares que importam a isenção da jurisdição militar? Não.” No pedido de 
um funcionário para lhe ser adicionado, ao tempo do serviço que tem na secretaria de 
Estado, e contado em dobro o que tem de campanha como voluntário da pátria: “Se não 
há lei que mande contar em dobro, na antiguidade do militar, o serviço de campanha; se 
não há lei militar que mande computar para a reforma dos militares em dobro o tempo 
do serviço de guerra...”
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VI – Direito internacional privado. Questões de nacionalidade, 
naturalização. Estatuto pessoal e real. Convenções consulares. 
Extradição

1. O ministro oriental, em 1866, solicita do nosso governo a mais explícita 
manifestação da sua opinião a respeito das seguintes conclusões:

Que os filhos legítimos de pai brasileiro ou ilegítimos de mãe brasi-

leira, nascidos em território oriental, e que têm vontade de conservar a na-

cionalidade da pátria do seu nascimento, são para o Brasil e no Brasil ci-

dadãos orientais, e que os brasileiros de nascimento ou de origem, que se 

naturalizam no Uruguai, perdem por esse ato sua qualidade de brasileiros 

e adquirem a de orientais.

Aludiu porém [acrescenta Nabuco] a secretaria de Estado a uma hi-

pótese, não sei se suscitada por ela ou pelo ministro oriental, isto é, que o 

cidadão brasileiro que não tivesse residido na República Oriental, mas re-

sidente no Brasil, não podia ser para o Brasil e no Brasil considerado como 

cidadão oriental, mediante a naturalização concedida pelo Estado Oriental, 

porquanto não é livre ao brasileiro que habite o Brasil renunciar o foro de 

cidadão brasileiro, o qual não compreende somente direito, mas também 

obrigações.

Doutrina de Nabuco:

Ocorrem, à primeira vista de olhos, os inconvenientes, se não peri-

gos de uma discussão diplomática sobre princípios abstratos de ciências, 

em aplicação a algum caso ocorrente, sem ser a propósito de alguma re-

clamação. A hipótese, figurada pela secretaria ou pressuposta pelo minis-

tro oriental, da naturalização conferida pelo Estado Oriental a brasileiros 

residentes no Brasil, é gratuita ou absurda. Nenhuma nação do mundo ba-

rateia a naturalização sem a condição da residência no seu solo, porque a 

residência é a manifestação a mais aparente e significativa do pacto entre 

o estrangeiro e a sua nova pátria. Certo um país estrangeiro que conferis-

se a súditos de outro país não residentes no seu solo a naturalização não 

mostraria sentimentos amigáveis. Quanto à especialidade74 levantada pelo 

Sr. conselheiro de Estado Eusébio de Queirós, direi que ela está prevenida 

74 A questão suscitada por Eusébio de Queirós fora esta: O Estado Oriental com o nome da 
Província Cisplatina foi Brasil. Os nascidos nesse tempo têm alguma especialidade que 
convém ter presente.
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no Tratado Preliminar de Paz de 30 de agosto de 1828, art. 8º: Será permiti-

do a todo e qualquer habitante da província de Montevidéu sair do território 

desta, levando consigo os bens de sua propriedade, salvo o prejuízo de tercei-

ro, até o tempo do juramento da Constituição e não quiser sujeitar-se a ela e 

assim lhe convier. São as constituições ou os tratados dos países que se cons-

tituem ou se reúnem a outros, que determinam a condição dos seus habi-

tantes. O tratado concluído em março de 1860, entre a França e a Sardenha, 

a respeito da anexação de Nice e da Saboia à França, no art. 6º, estabeleceu 

uma disposição semelhante a essa do nosso tratado com Montevidéu.

2. Se a perda dos direitos políticos do cidadão brasileiro pode ser de-
clarada pelo Poder Executivo? – Doutrina: Todas as questões de Estado são 
exclusiva competência do Poder Judiciário. A dúvida versa sobre o caso do 
brigadeiro Fidélis Paes da Silva, que tomou armas no Estado Oriental com um 
posto temporário. Nabuco foi voto divergente.

3. Questão dos efeitos da naturalização em país estrangeiro. Nabuco 
opina:

Não lhe parece fundada a opinião do Sr. visconde de Itaboraí, quando 

supõe que a naturalização em país estrangeiro só faz perder a qualidade 

de cidadão brasileiro e não a qualidade de brasileiro, fundado no art. 7º da 

Constituição, quando diz perdem os direitos de cidadão brasileiro. A Cons-

tituição não adotou a terminologia e distinção do código civil francês – de 

francês e cidadão francês. Ao contrário, no art. 6º, chama indistintamente ci-

dadãos brasileiros todos os que nascem no Brasil; a expressão cidadãos bra-

sileiros liga-se à ideia de nacionalidade. A Constituição, tratando de impor 

uma pena, devia falar na perda de direitos, e não na perda de obrigações 

que não é pena. Na hipótese figurada do brasileiro que, sem licença, aceita 

honras estrangeiras e aliás continua a residir no Brasil, a consequência é 

que sem direitos políticos, sem nacionalidade, ele fica obrigado aos ônus, 

por outro princípio que não a nacionalidade, pelo princípio da sujeição à 

soberania territorial onde reside. (26 de abril, 1867)

4. Execução de julgamentos de tribunais estrangeiros. O ministro da 
Rússia perguntara se os atos e julgamentos dos tribunais civis estrangeiros 
são executados no Brasil. Em um longo parecer Nabuco justifica as suas 
conclusões:
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1º Que no Brasil não são executados os atos e julgamentos dos tribu-

nais estrangeiros, não só porque nenhuma lei permite tal execução, como 

porque os avisos de 1847 e 1865 repelem as cartas rogatórias com caráter 

executório, e só admitem as que são relativas à citação, inquirição de teste-

munhas, vistorias, exames de livros, avaliação, juramentos, exibição, cópia, 

verificação ou remessa de documentos e todas as demais diligências que im-

portam à decisão das causas cíveis. 2º Que não há mesmo tratados sobre este 

objeto, mas apenas um acordo com a França, em 1846, relativo a sentenças 

arbitrais, acordo que hoje, suprimido como foi o juízo arbitral, necessário 

pela lei francesa de 1859 e brasileira de 1866, somente se refere à jurisdição 

voluntária. (1872)75

5. Crimes cometidos em país estrangeiro contra o Brasil e os brasileiros. 
Ao Conselho de Estado vem em 1871 e 1872 o projeto que Nabuco favorecia e 
que se tornara obra sua desde o Ministério Paraná. Como relator da comis-
são, ele redigira o parecer e sustentara o projeto no Senado. Nesse parecer a 
comissão propunha que se suprimissem as palavras ou por extradição obtida 
para esse fim, 

porquanto a demanda desta extradição não se funda nem na soberania pes-

soal, nem na soberania territorial; sobreleva que quase todos os crimes re-

feridos na emenda são políticos e neste caso a extradição regula-se pelo 

direito internacional... Consagrado o princípio da não extradição do bra-

sileiro, é essencial, para que este princípio não seja odioso e imoral, que o 

estrangeiro vítima de um crime cometido em outro país por um brasileiro 

tenha ação criminal contra ele quando se vier refugiar no Império.

É a lei de 4 de agosto de 1875.

6. Convenções consulares. A matéria toda referente às convenções cele-
bradas pelo Brasil, bem como à condição civil dos estrangeiros no Brasil, na 
ausência de convenções, foi objeto de extensos pareceres de Nabuco, que for-
mariam reunidos um tratado de direito internacional privado. Desde antes 
das convenções, Nabuco era consultado sobre cada dúvida suscitada com os 

75 Nabuco, como ministro da Justiça em 1854, pedira autorização para estabelecer a com-
petência dos tribunais do Império e forma de processo na execução das sentenças cíveis 
dos tribunais estrangeiros. É a lei de 4 de agosto de 1875, da qual procede o decreto de 
Lafaiete Rodrigues Pereira de 8 de junho de 1878. No Senado, porém, exigiu-se a recipro-
cidade, o que inutilizou o efeito da lei.
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cônsules ou que se pudesse originar do conflito das nossas leis com as leis 
estrangeiras. Temos acompanhado, mais ou menos, essa constante interven-
ção de Nabuco; vimo-la por último, sob o Ministério Olinda, na aceitação da 
proposta francesa, que tornou possível o acordo Penedo-Drouyn de Lhuys, 
publicado no Brasil por decreto de 6 de outubro de 1866. Depois dessa ne-
gociação com a França, Portugal propõe um acordo sobre as mesmas bases, 
modificando-as, porém, em alguns pontos. Assim o cônsul seria tutor nato 
dos menores portugueses. Nabuco, consultado, aconselha, em um erudito 
parecer, a recusa, justificando-a com o que Penedo havia obtido da França:

A seção não pode aderir a esta pretensão do ministro português, por-

quanto o governo imperial sempre tem sustentado que a nomeação dos tuto-

res e curadores é uma atribuição da autoridade territorial e não pode hoje, 

sem incoerência, renegar esse princípio, depois que está ele reconhecido e 

consagrado por uma nação civilizada e zelosa dos interesses dos seus súdi-

tos, como a França é.

São essas as mesmas palavras da nota em que o governo imperial (Sá e 
Albuquerque) responde ao ministro português: a nota reproduz todos os pe-
ríodos do parecer, omitindo apenas as citações com que Nabuco robustecera 
a sua opinião perante o governo. Sobre a pretensão portuguesa de que as he-
ranças vagas fossem devolvidas ao país da nacionalidade do finado, Nabuco 
sustenta o direito do Estado onde se deu a morte. É nos termos indicados por 
Nabuco que se assina o acordo com Portugal em 23 de maio de 1867.

Esse acordo não resolve todas as antigas dúvidas e suscita novas, sobre 
as quais há diversas consultas de Nabuco. Em um desses pareceres ele opina:

O remédio, quando é insolúvel a questão do domicílio, é aplicar a lei 

da situação para os móveis e imóveis existentes no território de cada sobe-

rania, e por consequência dois inventários com a universalidade dos bens 

achados em cada território.

As convenções, porém, tinham sido celebradas por dez anos e o governo 
resolve denunciá-las. Nabuco é encarregado, como relator da Seção de Negó-
cios Estrangeiros, de apresentar “as bases de um sistema de convenções que 
devam ser adotadas para regular-se o exercício das atribuições dos cônsules 
estrangeiros no Brasil”. Em 28 de novembro de 1873 tinha ele redigido o seu 
parecer (com o qual Jaguari concorda, divergindo em parte Niterói). É esse 
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um dos pareceres de Nabuco que podem ser oferecidos como modelos dos 
seus trabalhos no Conselho de Estado e pelos quais se pode avaliar a sua 
esfera como jurisconsulto. O parecer é dividido em dois artigos: 1º Faculda-
des dos cônsules, havendo ou não havendo convenções; 2º Estado civil dos 
estrangeiros no Brasil (também em uma e outra espécie); e termina com um 
projeto de decreto regulando as faculdades dos cônsules estrangeiros no Im-
pério na ausência de convenções consulares, e estabelecendo as regras para 
as convenções que de futuro se fizessem.

No Conselho de Estado pleno (conferência de 31 de janeiro de 1874) Nabuco 
sustenta a sua consulta sobre a qual o Conselho era ouvido.

Em todo caso [é como ele termina a discussão do parecer], dirá que as 

convenções consulares se tornaram odiosas, não por conterem o princípio 

da aplicação do estatuto pessoal do estrangeiro aos seus filhos nascidos no 

Brasil, porque esse estatuto não implica com a nacionalidade deles, mas 

sim por causa da jurisdição que os cônsules se arrogavam e atribuições 

exorbitantes que eles tinham, em detrimento da jurisdição territorial. Estes 

inconvenientes ficam sanados com os princípios estabelecidos na consulta.

É a doutrina, a norma dessa consulta, que prevalece nas convenções con-
sulares que o governo celebra mais tarde: as questões suscitadas entre os 
plenipotenciários durante as negociações são de ordinário submetidas, pelo 
ministro de Estrangeiros, a Nabuco. Assim ao visconde de Caravelas dá ele, 
em carta, um extenso parecer sobre o que ocorrera com o plenipotenciário 
português, e ainda no mês em que vem a falecer, o barão de Vila-Bela pede-
-lhe que redija as instruções para a convenção com a Espanha.

7. Extradição. Como as convenções consulares, os tratados de extradição 
formam um raio importante no arquivo de Nabuco, como conselheiro de 
Estado.

VII – Questões diplomáticas. Questões americanas. Direito 
americano

1. Reclamação do ministro contra a venda judicial do brigue Cialdini, 
que trazia bandeira oriental, por considerá-la contrária ao art. 482 do Código 
Comercial e ofensiva da soberania do Uruguai. Voto de Nabuco: Julga infun-
dada a reclamação,
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que procede de uma premissa inexata que a nacionalidade dos navios mer-

cantes é uma ideia independente da propriedade e dos demais requisitos que 

o direito marítimo exige para caracterizar a mesma nacionalidade. A pro-

priedade é a base principal da nacionalidade. A bandeira oriental colocada 

no brigue Cialdini não é senão um distintivo fraudulento, visto como o na-

vio não é propriedade oriental, mas pertencente ao falido Z... Ainda mais, o 

requisito de ser o capitão nacional é um princípio cognoscitivo da nacionali-

dade, adotado por quase todas as nações, Brasil, França, Inglaterra, Estados 

Unidos, Espanha, Portugal, Áustria, Hamburgo, Dinamarca, Suécia, Rússia. 

O capitão do brigue não era oriental: só e só a bandeira. O registro do navio 

não é uma prova plena da propriedade, mas uma presunção dela, e, como to-

das as presunções, cede à prova contrária produzida em juízo. A questão é 

de propriedade e perante o Poder Judiciário é que a parte interessada deve 

propor as ações e os recursos que lhe competem. (3 de dezembro de 1866)

2. Repetição de impostos, aliás cobrados pelo governo de fato em Montevidéu. 
Doutrina:

O princípio consagrado pelo Direito das Gentes é que, restabelecido o 

governo legal, se devem ter por válidos os atos do conquistador que, usando 

de seu poder, exige dos súditos do Estado ou dos estrangeiros aí residentes 

o pagamento da dívida do mesmo Estado ou impõe prestação e contratos. 

E conforme Vattel (§ 295), os princípios da guerra externa são extensivos 

à guerra civil. Com efeito, seria iníquo que o governo legal, devendo repa-

rar, quanto é possível, os danos sofridos por seus súditos durante a guerra, 

afligindo o aflito, os obrigasse à repetição de um pagamento que foi o efeito 

de força maior e de violência contra a qual foi impotente o mesmo governo 

legal. Parece, pois, à seção que o governo imperial tem sobeja razão e o Im-

pério dever de reclamar contra semelhante repetição. (março de 1871)

3. Roubo de dinheiros do Estado existentes a bordo do vapor Arinos, nau-
fragado em Castilhos Grandes. Questão da responsabilidade do Estado du-
rante a guerra civil:

É o princípio corrente, baseado na doutrina dos melhores autores e na 

história dos fatos diplomáticos, que um Estado não é obrigado a indenizar 

as perdas e danos sofridos pelos estrangeiros, como pelos nacionais, em 

consequência de desordens internas ou guerra civil... Sem dúvida o Brasil, 

que não é nação forte, não deve dar exemplo do abuso de poder contra o 

direito, que é onde está a força verdadeira e irresistível. (outubro de 1877)
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4. Se o Rio da Prata é um golfo ou um rio?

A seção não hesita em afirmar que o Rio da Prata é um rio, não um 

golfo... Livre, como é, a navegação do Prata, nenhuma importância tem a 

questão se é rio ou golfo, porque em ambas as hipóteses, rio livre ou golfo, 

o direito é o mesmo. O que cumpre é que o Brasil intervenha com seus bons 

ofícios para que a polícia da navegação seja, por comum acordo do governo 

argentino e oriental, regulada conforme o princípio consagrado pelo Tra-

tado de Viena – d’une manière uniforme pour tous et aussi favorable que pos-

sible au commerce de toutes les nations. (1877)

5. Questão de limites com a República Argentina. Nabuco é favorável ao 
arbitramento, nem podia deixar de sê-lo tendo sido ele quem primeiro sus-
citou, como vimos, o arbitramento na questão de limites entre a República 
Argentina e o Paraguai. A República Argentina, em 2 de abril de 1876, pro-
pusera a nomeação de novos comissários e o arbitramento no caso de não 
chegarem eles a um acordo. Ouvido sobre essas propostas, como relator da 
seção, por aviso de 8 de maio do mesmo ano, Nabuco “aplaude o ânimo que 
o governo imperial ostenta de concluir, por ajuste amigável, a velha ques-
tão dos nossos limites com a República Argentina”. O nosso governo, porém, 
ainda não estava nessa disposição e de novo consulta a seção sobre a alterna-
tiva oferecida pela República Argentina para as negociações. A consulta ao 
Conselho de Estado não tinha, entretanto, razão de ser, nem em um nem em 
outro caso, porque ao consultá-lo o governo já havia resolvido. É isto o que 
Nabuco faz sentir no seu voto:

A consulta desta seção é absolutamente inútil, porquanto o governo im-

perial já sobre ela tomou resolução definitiva. Com efeito, quando o governo 

imperial, por aviso de 8 de maio, consultava esta seção sobre a proposta de 

2 de abril, formulada pelo ministro das Relações Exteriores da República 

Argentina, já tinha, pelas instruções de 4 de maio, resolvido essa proposta. 

Não havia que resolver sobre o parecer de 13 de junho. Agora que o governo 

imperial consulta esta seção sobre as três formas de negociação de novo ofe-

recidas pelo ministro argentino, já o governo imperial, pelo despacho de 10 

de junho, declarou à legação brasileira que não é admissível novo reconhe-

cimento, e nem arbitramento, que só é aceitável, como único expediente, a 

renovação do tratado de 1857, dando-lhe nova forma, e, não conseguido isto, 
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manda o aviso de 19 de junho que o ministro encarregado da negociação 

entregue a sua revocatória e se retire...76

Nabuco, sustentando o arbitramento, “única solução possível da secular 
questão de limites”, opina pela aceitação da proposta argentina:

No conceito da seção, a proposta de 2 de abril ou a 1ª das novas cons-

tantes da comunicação de 9 de junho, incluindo em sua generalidade o reco-

nhecimento de 1759, podiam ser aceitas como caminho para o arbitramento 

que se deve desejar.77

76 Trechos do despacho reservado de 19 de junho de 1876 (nº 7, seção central), dirigido pelo 
barão de Cotegipe, ministro dos Negócios Estrangeiros, ao barão de Aguiar de Andrada, 
ministro plenipotenciário em missão especial no Rio da Prata: “... Sinto que as boas dis-
posições manifestadas pelo Sr. Irigoyen, fazendo-vos conceber a esperança de um acordo, 
nos obrigassem a certa perturbação na ordem do nosso serviço diplomático, para che-
garmos, como resultado, ao que se lê no ofício a que respondo. Creia V. Sa. que o governo 
argentino, ou, em todo o caso, o Sr. ministro das Relações Exteriores, nunca pensou reco-
nhecer direta ou indiretamente o nosso direito. Todo o seu empenho tem sido conseguir 
a linha do Chapecó e o Chopim, propondo, é verdade, o recurso do arbitramento, mas 
dando a este por base um novo reconhecimento, revestido de todas as complicações que 
o seu comissário teria o cuidado de criar... Pelo despacho nº 23, expedido pela 5ª seção, 
dei a V. Sa. novas instruções. Volte sem demora a Buenos Aires para dar cumprimento ao 
que ali determinei, e, se nada conseguir, entregue a sua revocatória e retire-se, para que 
o Sr. barão de Araújo Gondim possa ir ocupar o seu lugar...”

77 O recurso ao arbitramento, aconselhado neste parecer, em 1876, só treze anos depois foi 
adotado. Veio primeiro (Tratado de 28 de setembro de 1885, sendo presidente do Conse-
lho o barão de Cotegipe), mas sem que os comissários tivessem de examinar e resolver a 
questão de direito como queria em 1876 o Sr. Irigoyen, o reconhecimento, por uma comis-
são mista brasileiro-argentina, dos rios que, segundo Portugal e o Brasil, constituíram 
a fronteira – isto é, o Pequiri-Guaçu e o Santo Antônio, demarcados em 1759 de comum 
acordo pelos comissários portugueses e espanhóis (Tratado de 1750) – e dos dois que a 
República Argentina reclamava, revivendo as dúvidas levantadas em 1789 pelos comis-
sários espanhóis da segunda demarcação (Tratado de 1777) – isto é, o rio Caudaloso, dos 
portugueses, ou Chapecó dos indígenas, a que os segundos demarcadores espanhóis, em 
1789, sob o pretexto de erro na primeira demarcação, tinham dado o nome de Pequiri-
-Guazu, e o Santo Antônio Guazu, cujas nascentes haviam sido descobertas em 1791, e que 
se supunha ser o atual Chopim.

Verificando-se, porém, em 1888, que estas nascentes eram as do Jangada, a República 
Argentina passou a reclamar como fronteira oriental do seu território de Missiones os 
rios Jangada e Chapecó, pondo assim em litígio cerca de mil léguas quadradas da nossa 
comarca de Palmas, na parte em que o território brasileiro mais se estreita, apertado pelo 
encravamento do argentino entre [os rios] Uruguai, o Paraná e o Iguaçu. Finalmente, e 
depois de longas discussões diplomáticas – troca de notas, conferências protocolizadas, 
memorando argentino do Dr. Victorina de la Plaza, de 30 de janeiro de 1883, e contra-
memorando brasileiro, de 30 de dezembro de 1884, escrito pelo conselheiro visconde de 
Cabo Frio – veio o tratado de arbitramento, assinado a 7 de setembro de 1889, sob o Minis-
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6. Convite do Peru para um congresso internacional americano. O voto 
de Nabuco é pelo Direito das Gentes universal, e não pelo Direito das Gentes 
particular, pan-americano. Comparar com esse voto a opinião de Mitre a 
Sarmiento. Suas conclusões são:

1º Que, não se tratando de interesses americanos, mas da uniformidade 

das legislações dos diversos povos, conviria antes um congresso geral que 

um congresso americano. 2º Que, tendo o Instituto de Direito Internacional 

da Europa tomado a iniciativa nesta matéria, convém no interesse do fim 

desejado, que é a maior conformidade possível de princípios, esperar os 

trabalhos já começados e muito adiantados do mesmo instituto.

VIII – Direito penal

1. Comutação da pena para outra maior. “Repugna à doutrina e à equi-
dade a agravação das penas em grau de recurso; máxime quando se trata da 
pena de morte.”

2. Se compete exclusivamente ao autor, em crime particular, requerer a 
execução da sentença condenatória? – Doutrina:

1º Que o requerer a execução ou promover a execução compete àquele 

a quem compete a ação. 2º Que esse direito é, por consequência, exclusivo 

em relação à justiça pública ou a outrem que não intentou a ação. 3º Que, 

em relação ao réu executado, o direito do autor não pode ir até o abuso de 

conservá-lo infinitamente em uma situação provisória e desesperada, pri-

vado dos seus direitos políticos e da liberdade. 4º Que, assim, esse direito do 

autor não pode impedir o réu de entregar-se à prisão para cumprir a pena, 

tério Ouro Preto, ratificado pelo Imperador D. Pedro II em 2 de novembro e promulgado 
no dia 5 desse mês e ano – dez dias antes da queda do Império.

O processo arbitral, que só pôde começar em 1893, terminou, como está na lembrança 
de todos, pelo reconhecimento do direito do Brasil à mesma fronteira do Pequiri-Guaçu 
e Santo Antônio demarcada em 1759 e estipulada no tratado de 14 de dezembro de 1857, 
de que foi negociador o conselheiro Paranhos, depois visconde do Rio Branco. E coube a 
seu filho, o conselheiro barão do Rio Branco, a quem fora confiada a missão especial em 
Washington, a honra de preparar, documentar e escrever a defesa do direito do Brasil – 
Exposição submetida ao Árbitro, New York, 1894, 6 vols. – assim como a grande satisfação 
de receber o laudo de 5 de fevereiro de 1895, do presidente Cleveland, eleito pelas duas 
partes para resolver esse velho litígio.



108     UM ESTADISTA DO IMPÉRIO

sendo que ainda não se negou o direito de entregar-se à prisão ou para re-

correr ou para ser julgado, quando o crime é inafiançável.

3. Se os presos condenados à prisão com trabalho, onde não houver casas 
de correção ou cadeias com as necessárias acomodações para o trabalho in-
terno, poderão ser empregados em trabalhos externos, não se opondo eles e 
dando-se razão de conveniência pública que assim o requeira? Aviso de 3 de 
outubro de 1871. Relator barão de Três Barras, depois visconde Jaguari. Voto 
de Nabuco:

Não posso concordar com o ilustre relator. Trabalhos externos quer 

dizer trabalhos e a infâmia que daí vem; o Código Criminal os considera 

como elemento e caráter da pena de galés (art. 44). O trabalho inerente à 

pena de prisão com trabalho é praticado dentro do recinto das prisões (art. 

46). Desde que o trabalho é público, a pena de prisão com trabalho não é 

a mesma que a lei estabeleceu, fica desnaturalizada. Nem o governo pode 

alterar a natureza legal das penas, nem os réus podem sujeitar-se a pena 

mais grave do que aquela que a lei lhes impõe, senão por loucura, ou por ab-

negação da dignidade do homem: tal infâmia o governo imperial não pode 

acoroçoar nem aproveitar. (outubro de 1871)

4. Propõe-se um estabelecimento para todos os galés no porto do Rio de 
Janeiro. Nabuco oferece outro sistema: “A reforma da pena de galés, por modo 
que não seja o inferno do Dante, mas uma expiação que possa operar a corre-
ção e reabilitação do criminoso, é hoje o desejo dos homens especiais e com-
petentes na matéria”.

IX – Direito civil e comercial

Os pareceres de Nabuco, nesses diversos ramos, são numerosíssimos e 
muitos deles firmaram doutrina. Além da sua competência e autoridade de 
jurisconsulto, reconhecida por todos, no direito comercial ele era intérprete 
autêntico dos regulamentos comerciais, e o ministro que mais intervenções 
tivera na jurisprudência respectiva; em direito civil era o encarregado do 
futuro código, o autor da lei hipotecária, à qual pertenciam grande parte das 
consultas.

Os seus pareceres são elucidações magistrais das questões; são consultas, 
como ele dava, como advogado, precedidas, porém, das razões em que fun-
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dava as suas conclusões jurídicas. Muitas dessas consultas fazem parte in-
tegrante do direito comercial e são encontradas entre as notas de Orlando.78 
Outras, em direito civil, sobretudo em direito hipotecário, como que têm for-
ça de arestos.

X – Estilo e autoridade de Nabuco

O índice das questões tratadas por Nabuco em seus pareceres e da res-
pectiva doutrina seria, porém, matéria para um volume especial. Esse ín-
dice oferece uma extraordinária variedade, porque abrange as mais com-
plicadas negociações diplomáticas, questões de paz e de guerra, questões 
dinásticas, questões de gabinete e dissolução e minúsculas questões de toda 
ordem: os mais singulares episódios, conflitos entre vigário e irmandade, 
juiz e escrivão, filho e madrasta (sobre os restos mortais do pai),79 e outras 
especialíssimas hipóteses, como a conveniência de se conceder ou negar pro-
teção aos marroquinos que, tendo-se naturalizado no Brasil, regressam para 
Marrocos e ali se estabelecem.80

78 Uma das mais importantes é a que versa sobre a capacidade do falido para contratar até 
a publicação da sentença. Ao pedido dos corretores, para que a venda dos títulos que ad-
mitem cotação seja feita por meio de pregão no edifício, como à venda em leilão de ações, 
ele é contrário; é contrário a tudo que seja monopólio ou privilégio.

Títulos ao portador. Extenso parecer, concluindo: 1º Que os títulos ao portador excluem 
toda reivindicação, porque a posse deles vale a propriedade deles. 2º Que, em todo o 
caso, o Tesouro não pode, de autoridade própria, suspender o pagamento, deslocando o 
possuidor da sua posição legal de defensor, para obrigá-lo, em vez de esperar na posse a 
reivindicação do proprietário primitivo, a propor em juízo alguma ação para seu paga-
mento (1870).

79 “A verdade é que os restos mortais do pai de família são para ela uma coisa comum, in-
divisível, inapreciável, res sacra, e nenhum dos membros dela pode apropriar-se deles, 
reservá-los para sua veneração, torná-los inacessíveis e recônditos para os outros. E a 
mulher faz parte da família. O uso e administração deles se deve regular, servatis ser-
vandis, pelos princípios que regulam o uso e administração das coisas comuns. Segundo 
esses princípios: 1º é a pluralidade que prevalece; 2º aliás, decide o juiz no caso de pari-
dade de votos; 3º não se pode fazer, sem o consentimento dos outros, obra inovada, sendo 
que neste caso a proibição de um prevalece contra todos; 4º mas pode o juiz, sendo a nova 
obra útil a todos, suprir o consentimento do divergente. – Corrêa Teles, Digesto 9º 826, 
828, 840, 841.”

80 Nabuco é favorável ao direito perfeito dos marroquinos: O Brasil deve proteção aos seus 
naturalizados. “Afinal a seção propõe que uma lei ou acordo se faça, cuja disposição seja 
semelhante à dos tratados dos Estados Unidos com a Prússia, Baviera e Baden, isto é, que 
se presuma a renúncia da naturalização, se voltando o naturalizado ao país natal, lá se 
estabelecer ou lá se demorar por dois anos.”
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Para ilustrar o estilo de Nabuco bastam, entretanto, os pareceres re-
produzidos em outros capítulos, na questão do elemento servil, na questão 
religiosa, na questão argentina; a esses se poderiam acrescentar, como espé-
cimes, o que traça as regras para as convenções consulares; o que delimita 
as esferas do Estado, províncias e municípios, quanto à concessão de estra-
das de ferro, parecer que abre uma nova fase na legislação dos caminhos 
de ferro;81 o parecer (de 21 de dezembro de 1875), sobre a adição tácita e a 
questão se é devido o imposto de doação no caso de repúdio de herança; a con-
sulta citada sobre a validade dos atos do falido antes da sentença; o parecer 
analisando o princípio locus regit actum, num caso de locação de serviços 
celebrado em Portugal para ter efeito no Brasil; e também alguns parece-
res curtos, em carta rápida aos ministros, ao diretor da secretaria, a outros 
conselheiros de Estado, como a carta a André Fleury sobre os embargos de 
terceiro no regulamento Saião (de 22 de novembro de 1871); 82 a carta ao vis-
conde de Caravelas (novembro de 1874) sobre as divergências ocorridas entre 

81 “No ano de 1873 começa um novo período de legislação sobre caminhos de ferro. Cha-
mado a indicar regras fixas sobre a competência dos poderes, geral e provincial, em 
matéria de concessões de estradas de ferro, o Conselho de Estado, na consulta de 30 de 
dezembro de 1872 discutiu a questão, e suas conclusões foram reproduzidas pelo aviso 
circular de 16 de janeiro de 1873.” Carlos Augusto de Carvalho. Tese de concurso à cadeira 
de economia política da Escola Politécnica, 1880. É também de Nabuco o parecer que fixa 
a competência das câmaras municipais, com aprovação do governo, para conceder o as-
sentamento de trilhos urbanos dentro do município e ampliar, sem privilégio e somente 
mediante contrato, as linhas privilegiadas pelo governo.

82 “Quanto aos embargos de terceiro direi com franqueza minha opinião. Eu não vejo solu-
ção boa para a hipótese senão um decreto aplicando ao cível o Regulamento 737 de 1850, 
art. 669, § 11. Só assim se pode remediar o monstro jurídico que resulta da improvidência 
do regulamento do Saião, e que a decisão de 13 de março tornou patente sem remediar. 
Como é juridicamente possível dividir a continência da causa por modo que um juiz só 
pode julgar o pró, e a outro é que compete julgar o contra? É uma coisa nova, e nunca 
vista. Daí os espinhos que vêm brotando e prometem crescer. O juiz municipal recebe os 
embargos: há o agravo dessa decisão: neste caso o julgamento tem dois graus. Mas o juiz 
de direito recebe os embargos, nega-se agravo dessa decisão; neste caso o julgamento 
tem um só grau. Entretanto a lei concede agravo da decisão que na execução recebe os 
embargos. O juiz municipal quando remete os embargos ao juiz de direito é porque quer, 
mas não pode, desprezá-los: não há decisão, mas há uma prevenção, que o fato da remessa 
exprime, e esta prevenção pode influir na decisão do juiz de direito. Acontece que o aviso 
há de fundar-se em contradição flagrante: há de dizer que o juiz de direito é competente 
para receber, porque é competente para desprezar; pois bem, o princípio é o mesmo, 
isto é, o juiz municipal é competente para desprezar, porque é competente para receber. 
Quanto a mim importa no mesmo, e não é senão uma questão de palavras, dizer o juiz de 
direito que recebe os embargos ou mandar que o juiz municipal receba os embargos; em 
ambos os casos a decisão é do juiz de direito, e a execução do juiz municipal. É preciso en-
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o plenipotenciário português e o brasileiro na negociação da convenção com 
Portugal, em que Nabuco refuta o plenipotenciário português, o qual impug-
nava a distinção entre bens móveis e imóveis para se regular a sucessão dos 
bens imóveis – não se dando o domicílio – pelo estatuto real.

Nabuco diz apenas nos seus pareceres o que é indispensável dizer, não 
tem tempo para perder palavras, adquiriu o hábito de exprimir-se concisa-
mente, por tal forma que os seus pareceres e cartas não têm uma correção, 
são o primeiro jato do lápis com que ele grava no seu polígrafo.

Nas questões que não políticas, tudo vem a ele como ao Mestre do Direito 
(Rio Branco), ao Mestre da Lei (Abaeté, Zacarias). Seus próprios colegas do 
Conselho de Estado submetem-lhe o parecer que vão apresentar:

O Sr. Cotegipe [é um bilhete de Rio Branco, em 1875] consulta a Seção 

de Fazenda e Justiça sobre uma questão de direito civil e faz-me relator, 

quando devia ser o Mestre do Direito, o jurisconsulto de ferreum caput et 

plumbeas nates. Por honra da firma lavrei o parecer, que sujeito à correção 

de V. Exa., desejando concordar com o seu voto.

E de outra vez:

Antes de apresentar em conferência das seções de Guerra e Marinha, 

e de Justiça e Estrangeiros uma consulta sobre negócios da Marinha, desejo 

ouvir em particular a opinião de V. Exa. sobre as soluções que dou na parte 

jurídica. V. Exa. é o meu Troplong, e assim adiantaremos o negócio, que é 

urgentíssimo.

Como Rio Branco, Jaguari, repetidas vezes, Dias de Carvalho,83 Jequiti-
nhonha, quase todos, e como os conselheiros de Estado, os ministros. Bilhetes, 
como o que se viu de Eusébio de Queirós em 1850 (“Tenha V. Exa. paciência 
com tanta importunação”), pode-se dizer que ele os recebe constantemente 
durante trinta e oito anos mais; nos últimos anos Duarte de Azevedo o consul-
ta muito, e o sucessor deste, Diogo Velho, visconde de Cavalcanti, não recorre 

carar a questão, decidi-la francamente, e não tergiversá-la com decisões que repugnam 
aos princípios do direito.” (setembro, 1873)

83 “Nomeado relator, dei o parecer que submeto ao seu ilustrado juízo, pedindo que me diga, 
com a franqueza do costume, se estou em erro ou não, pois desejo seguir o conselho.”
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menos a ele.84 O que, porém, imprime a maior de todas as autoridades, que é 
o respeito, aos pareceres de Nabuco é saber-se, na frase de Octaviano, que em 
questões administrativas ele nunca sacrifica os princípios para favorecer hipó-
teses.85 Vimos as vitórias intelectuais que, tantas vezes, nas conferências de 
São Cristóvão, lhe valeram os aplausos da mais insigne assembleia a que um 
estadista se pudesse dirigir, os aplausos de Abaeté, São Vicente, Caxias, Rio 
Branco, Bom Retiro. Para o fim da vida, era essa a única tribuna que ainda o 
atraía, e perante esse auditório atento, formado das sumidades da política e 
presidido pelo Imperador, Nabuco, falando com a solenidade, precisão e fran-
queza que lhe eram próprias, era, todos o confessavam, uma das mais nobres 
encarnações do antigo regime.

84 “Compreendo o valor do tempo de V. Exa. e muita vez deixo de consultar a autorizada 
opinião do jurisconsulto que mais respeito neste país para não parecer impertinente.”

85 “Como eu dei há três anos voto contrário (questão da Copacabana) e até em particular me 
bati com o nosso saudoso Sousa Franco, muito sentiria divergir de V., o único dos chefes 
liberais que em questões administrativas nunca sacrifica os princípios para favorecer 
hipóteses.” (11 de dezembro, 1877)
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CAPÍTULO VI

O Código Civil
I – Os precedentes86

Nesses anos de 1873 a 1878, um esforço intelectual, ainda mais conside-
rável do que todos os que temos visto, sobrecarregou o fim da vida de 
Nabuco. O Código Civil, trabalho que não era, como os demais, a ta-

refa de um dia, de uma semana ou de um mês, mas uma obra, um edifício 
a arquitetar no cérebro durante um largo espaço de tempo, em que a aten-
ção, a concepção, o esforço pela perfeição não teria intervalo nem outro des-
canso possível senão trabalhos de diferente natureza. É essa a mais dolorosa 
página que me cabe escrever em sua Vida; porque é a história de um nau-
frágio, a que só podem fazer justiça os que compreendem essa forma de con-
sumição intelectual: a da obra que se prolonga e se desdobra de si mesma 
indefinidamente; que se não pode acabar em nenhuma das partes sem aca-
bar o conjunto; que é preciso refazer sempre; que se não pode deixar de aper-
feiçoar sem faltar à probidade do pensador, do artista, do jurisconsulto, que 
é fazer o melhor, dar todo o seu gênio, empregar a vida que fosse em corri-
gir o traço imperfeito, em dar relevo ao detalhe despercebido. É esse um ver-
dadeiro suplício infinito, como os imaginados para o Hades: a ansiedade pelo 
que resta a fazer, a atenção que nem um instante se desoprime, impede o alí-
vio, a satisfação, a consciência da obra criada, que é o gozo supremo do ar-
tista, o seu imortal descanso.87

O nome de Nabuco está ligado à primeira tentativa de codificação entre 
nós por dois títulos indisputáveis: o primeiro, porque foi ele quem contra-
tou a codificação de nossas leis sob a forma de Consolidação (1855), que até 
hoje nos serve de código civil, e quem, depois (1859), primeiro contratou o 
Código; o segundo, porque foi ele quem suscitou e em todo o tempo susten-
tou o seu grande êmulo, Teixeira de Freitas, quem o escolheu para uma e 

86 Ver sobre os antecedentes da ideia de codificação entre nós, antes dos contratos de 
Teixeira de Freitas, a nota Y.

87 Só em uma memória especial, acompanhada da análise dos manuscritos, de fac-similes, 
e do texto dos documentos, poderia eu explanar o assunto, de modo a satisfazer nesse 
ponto a minha veneração pela memória de meu pai.



114     UM ESTADISTA DO IMPÉRIO

outra empresa, quem redigiu o parecer da comissão especial, aprovando 
a Consolidação, e a consulta do Conselho de Estado para que se permitisse 
ao ilustre jurisconsulto realizar o seu novo plano conforme entendesse; é 
a ele que Teixeira de Freitas sempre se dirige, com ele que se abre, nele, ex-
clusivamente, que confia. Mais longe veremos como se grava em Teixeira de 
Freitas o sentimento da lealdade de Nabuco, a quem chamará “o seu consorte 
desde o começo da jornada”. Antes de Nabuco, Eusébio de Queirós pensara 
em dotar o país com o Código Civil que a Constituição mandava organizar: 
tinha vagamente pensado em fazer uma adaptação do Digesto Português 
de Corrêa Teles88 e falara ao próprio Nabuco sobre o encargo de redigir o 
projeto. Nabuco em 1851 ainda não se achava apto para uma empresa dessa 
magnitude.89 Entrando, porém, em 1853, para o Ministério da Justiça, e tão 
convencido como Eusébio de Queirós da necessidade pelo menos de uma co-
dificação, de um digesto das leis existentes, consulta a Teixeira de Freitas, 
como Eusébio de Queirós consultara a ele. Antes de cometer a um juriscon-
sulto, mesmo que fosse Teixeira de Freitas, a organização de um código, era 
prudente experimentá-lo em uma obra preparatória, em um vasto trabalho 
de metodização da nossa legislação, “esparsa, antinômica, desordenada e nu-
merosíssima”.90 Teixeira de Freitas mesmo apresenta a Nabuco o seu plano 
(10 de julho de 1854): a primeira coisa a fazer era reconhecer o estado da 
legislação, rever “esse imenso caos de leis compiladas e extravagantes”, e 
classificá-las de modo sistemático. Classificada a legislação, o segundo traba-
lho era a simplificação ou consolidação dela, o trabalho que Nabuco em seu 
relatório denominara de codificação. Essa seria a parte preliminar. Conhe-
cida e fixada a legislação existente, começaria o trabalho da reforma, que 
seria propriamente o Código Civil. Depois viria um novo Código Comercial e 
o do Processo Civil:

88 Cinquenta anos de existência do Instituto dos Advogados, pelo Dr. Sá Viana (1894), que cita 
a Revista do Instituto, tomo II p. 61. O Instituto, consultado, mostra-se contrário.

89 “Já mesmo em outras eras um estadista de grande tino, o Sr. Eusébio de Queirós, instara 
com o Sr. conselheiro Nabuco para planear e redigir o Código, e, se não fora a modéstia 
de S. Exa., que ainda se não reputava com o cabedal de luzes e de experiência necessário, 
já o Brasil estaria livre do vexame de se reger por complicação desdenhada e revogada 
em Portugal.” A Reforma, 17 de dezembro de 1872.

90 Carvalho Moreira (Penedo), Da revisão geral e codificação das leis civis e do processo no 
Brasil.
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Ao Código Civil poderá preceder [dizia Teixeira de Freitas] um outro 

trabalho preliminar, que indicasse o que se tinha a fazer, e era este o nosso 

primeiro pensamento; mas achamos mais profícuo que, publicado o Código, 

apareça com ele uma exposição de motivos ou comentário, onde as suas 

disposições sejam justificadas e desenvolvidas, em ordem a esclarecer toda 

a discussão que se suscite.

Em 15 de fevereiro de 1855 era assinado o contrato, que compreendia, 
não a Consolidação somente ou o Digesto, mas a classificação das leis.91

II – A história de Teixeira de Freitas

Quando Nabuco deixa o Ministério da Justiça, em 1857, Teixeira de Freitas 
ainda não tinha concluído a Consolidação, o que faz pouco depois. Nabuco 
é então nomeado, com o visconde de Uruguai, como presidente, e Caetano 
Alberto Soares, para a comissão que devia examinar o trabalho. Quando 
Nabuco, em dezembro de 1858, entra novamente para o ministério, está aca-
bando de redigir o parecer, e, ao mesmo tempo, contrata com Teixeira de 
Freitas o Código Civil.92

O contrato é assinado em 10 de janeiro de 1859, tendo a data de 22 de 
dezembro de 1858 o decreto que autorizava o ministro da Justiça a contratar 

91 “1º Coligirá e classificará toda a legislação pátria inclusive a de Portugal anterior à inde-
pendência do Império, compreendendo, na coleção e classificação, as leis ab-rogadas ou 
obsoletas, com exceção das portuguesas que forem peculiares àquele Reino e não conti-
verem alguma disposição geral que estabeleça regra de Direito.

“2º A classificação guardará as divisões do direito público ou administrativo e privado, 
assim como as subdivisões respectivas, será feita por ordem cronológica, contendo, 
porém, índice alfabético por matérias.

“3º Consolidará toda a legislação civil pátria com as mesmas condições de classificação. 
Consiste a consolidação em mostrar o último estado da legislação. A consolidação será 
feita por títulos e artigos nos quais serão reduzidas a proporções claras e sucintas as dis-
posições em vigor. Em notas correspondentes deverá citar a lei que autoriza a disposição 
e declarar o costume que estiver estabelecido contra ou além do texto.”

O prazo dado a Teixeira de Freitas era de cinco anos.

92 O contrato é de janeiro de 1859, mas já em dezembro Teixeira de Freitas sabia que seria 
ele o jurisconsulto escolhido e escrevia a Nabuco em 15 de dezembro: “Aproveitemos o 
tempo, Exmo. Sr., e não perca V. Exa. um momento em concorrer com os grandes meios ao 
seu alcance para cobrir o seu nome de glória, dotando o país com uma obra monumental, 
onde espero se dará uma prova de que no Brasil há quem seja capaz de empreender sérios 
estudos... Já estão prontas as bases para a nova empresa e no próximo mês de janeiro já 
estou disposto a não perder um só minuto dos meus novos trabalhos.”
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o projeto. O prazo era de três anos e o plano da obra o mesmo da Consolidação, 
que o autor do projeto podia modificar, acrescentando-lhe um terceiro livro, 
dividido em três títulos: um para a herança, outro para o concurso de cre-
dores, e outro para a prescrição. Era este o sistema advogado pelo próprio 
Teixeira de Freitas na Introdução de sua obra.93

Uma vez assinado o contrato, Teixeira de Freitas não devia realmente, na 
sua frase, “perder um minuto dos seus novos trabalhos”. Ele acabava de rea-
lizar um vasto empreendimento, como fora a consolidação das nossas leis, 
e como acontece sempre, depois de trabalhos dessa intensidade e duração, 
em que o cérebro se habitua a remover e sustentar grandes moles de ideias, 
tinha necessidade de maior trabalho ainda, era incapaz de repouso e de infe-
cundidade. Na Consolidação o seu gênio tinha tido que se sofrear, que se cur-
var à lei escrita, à rotina dos tribunais, à estreiteza da velha jurisprudência, 
às vezes obsoleta; fora apenas chamado a repetir, não a reformar, a lei exis-
tente, a renová-la com maior clareza e individualização, qualquer que fosse 
o seu defeito intrínseco, a sua incongruência e insuficiência perante a nossa 
época; no Código Civil podia, porém, exercitar as suas faculdades criadoras, 
dar a sua medida; não tinha mais que se escravizar às ideias e às formas 
do passado; tinha a mais ampla liberdade, podia adaptar a sua concepção do 
direito, como a sua imaginação lhe inspirasse, às condições reais do nosso 
país, transformar-lhe mesmo o destino, tal fosse o seu gênio.

A essa obra Teixeira de Freitas se dedicará, sem reserva de uma só parcela 
de si mesmo. Assinara o contrato, como vimos, em janeiro de 1859, e em agos-
to de 1860 começava a impressão do seu Esboço de Código Civil, precedendo-o 
da seguinte explicação:

Antes de apresentar ao Governo Imperial o Projeto do Código Civil, cuja 

redação me foi encarregada por decreto de 2 de janeiro de 1859, entendi que 

o devia depurar com a estampa das diversas partes deste longo trabalho, 

que por ora tem o título de Esboço. Expor-me à censura de todos, facilitar a 

minha própria censura, que acharia embaraço na combinação de páginas 

manuscritas, eis o fruto que pretendo colher desta primeira tentativa.

Em 1860 publicava ele a 1ª seção do Livro Primeiro, intitulada Das 
Pessoas, e precedida de uns quinze artigos preliminares sobre o lugar e o tem-

93 A mensalidade paga a Teixeira de Freitas era de 1.200$, mas ficava-lhe o direito de advo-
gar. O prêmio seria depois fixado por lei e o foi, em 1863, em 100:000$.
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po da execução das leis. Dentro de pouco segue-se a publicação da 2ª e da 3ª se-
ção também da Parte Geral, intituladas Das Coisas e Dos Fatos. Em 1861 eram 
publicadas as seções 1ª e 2ª do Livro Segundo, dos Direitos Pessoais, intitula-
das Dos Direitos Pessoais em geral e Dos Direitos Pessoais nas relações da fa-
mília. Os artigos já não eram acompanhados dos abundantes comentários da 
primeira série. Em 1865 é que aparece, em um grosso volume de quinhentas 
páginas, a 3ª seção dos Direitos Pessoais: Dos Direitos Pessoais nas relações ci-
vis. O Esboço tinha já atingido, então, a 3.702 artigos. Além desses, tinha mais 
Teixeira de Freitas 1.314 artigos impressos na tipografia Laemmert sobre os 
Direitos Reais.

Quando a obra se achava neste estado de adiantamento, começa a 
manifestar-se, da parte de Teixeira de Freitas, dificuldade em terminá-la, 
desejo mesmo de abandoná-la nesse estado de esboço inacabado, desejo a que 
se seguirá, pouco depois, como veremos, o desgosto de tê-la feito. Diversas 
causas concorreram para esse arrefecimento do mais ardente entusiasmo 
e fervor que jamais animou um grande jurisconsulto. O governo, Zacarias, 
havia nomeado em 1864 uma comissão revisora do projeto, de que era presi-
dente o visconde de Uruguai e membros Nabuco, José Mariani, Lourenço José 
Ribeiro, Francisco J. Furtado, Antônio J. Ribas, Brás Florentino Henriques 
de Souza e Caetano Alberto Soares. A comissão enceta os seus trabalhos 
em abril de 1865, entrando pouco depois Nabuco para o Ministério da Jus-
tiça. A lentidão dos trabalhos dessa comissão94 e o desencontro das opiniões 
desgostam Teixeira de Freitas. Ao mesmo tempo, tendo expirado em 1861 o 
prazo do seu contrato, tinham cessado as mensalidades que ele recebia: rece-
ber qualquer auxílio do governo só o podia como adiantamento do prêmio. 
Quando Teixeira de Freitas se abre a esse respeito com Nabuco, este não tem 
mais tempo de resolver a dificuldade, porque o ministério está, de fato e de 
longa data, em crise que se deve resolver, dias depois, pela sua retirada. 95 

94 Vide os pareceres publicados em opúsculos sobre o Tílulo preliminar. “Tendo o projeto 
mais de 4 mil artigos, mais de cem anos serão necessários para sua revisão total,” escre-
via Teixeira de Freitas a Nabuco.

95 É de 9 de julho de 1866 a carta em que Teixeira de Freitas se refere ao pagamento, em 
prestações mensais, da primeira parte do prêmio, que Nabuco decerto não hesitaria em 
adiantar-lhe pelo Esboço ainda não de todo concluído, mas a que só o próprio autor ne-
gava a qualidade e o valor de projeto: “Jamais passou pela intenção do autor, nem é do seu 
caráter, dar por Projeto de Código Civil o que ele só compusera como ensaio e lealmente 
publicara sob o título de Esboço.” Nesse mesmo mês declarava-se a crise ministerial e, já 
então, Nabuco se preparava para sair. [Comparar capítulo sobre o gabinete Olinda]. Nas 
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É sob a pressão dessas contrariedades, as quais agravam os efeitos da fadiga 
cerebral, que Teixeira de Freitas, em 20 de novembro de 1866, resolve abrir 
mão dos trabalhos do Código Civil.

Em um país [escreve ele a Martim Francisco, ministro da Justiça] onde 

almas nobres não acham estímulos para abnegações, não posso por mais 

tempo resistir ao meu desalento. Não devo, pela pura e simples expectativa 

de uma tênue recompensa pecuniária (avultadíssima para muitos), e essa 

mesma, se não incerta, infalivelmente sujeita a dependências e humilha-

ções, completar a ruína da minha saúde, nem sacrificar uma diminuta for-

tuna, só adquirida pelo trabalho.

A essa comunicação Martim Francisco responde logo (13 de dezembro) 
apelando para o civismo de Teixeira de Freitas, para que não arrefeça no seu 
zelo, e termine os trabalhos com que tão eficazmente contribuía para o bem 

suas anteriores comunicações a Nabuco, Teixeira de Freitas está ainda muito animado 
pelo estímulo que recebe do Rio da Prata da parte do Dr. Vélez Sarsfield, que se refere 
nestes termos ao seu Esboço, ao apresentar o 1º livro do Código Civil argentino: “Para 
este trabajo, he tenido presente todos los códigos publicados en Europa y América, y 
la legislación comparada del Sr. Seoane. Me he servido principalmente del proyecto de 
Código para España del Sr. Goyena, del Código de Chile, que tanto aventaja a los códigos 
europeos, y sobre todo del proyecto de Código Civil que está trabajando para el Brasil 
el Sr. Freitas, del cual he tomado muchísimos articulos” (julho de 1865). “O Teixeira de 
Freitas,” escrevia Octaviano a Nabuco, 2 de outubro, “deve ficar muito satisfeito, por-
que serviu de modelo.” Foi com efeito para ele uma renovação de vida o apreço que lhe 
vinha do exterior, quando lhe parecia faltar-lhe todo no seu país. A Nabuco ele escreve 
desvanecido: “São estas as recompensas próprias de tais empresas, e nem eu ambiciono 
outras. O homem [Sarsfield] me diz em sua carta que está disposto a provocar do público 
e governo do seu país uma solene manifestação a meu respeito. Pois bem, estamos por ora 
com o Esboço e ainda mui longe da perfeição que aspiro, e que espero realizar no projeto. 
Assim Deus me ampare.” A Nabuco o preito rendido pelo codificador argentino ao bra-
sileiro era especialmente agradável. “Devolvo”, responde-lhe ele em 19 de novembro, “o 
projeto do Código Civil da República Argentina, porque o Octaviano também me remeteu 
um exemplar... Eu já tinha lido e aplaudido o que diz o mesmo Doutor a respeito de V. Sa. 
Creia que o país há de prestar a V. Sa. o reconhecimento de que é digno. Pela minha parte 
estou disposto a dar-lhe todas as provas do alto apreço e admiração que lhe consagro.” 
A confiança de Teixeira de Freitas em Nabuco era completa, sabia que podia entregar-se 
nas mãos dele sem receio de competição nem de inveja, mesmo inconsciente. “Pela feição 
das coisas,” escrevia ele em julho de 1866 a Nabuco, “creio que V. Exa. atravessará no 
ministério essa maldita Câmara e então teremos o prazer de completar o nosso monu-
mento.” Segundo toda probabilidade, se Nabuco tem continuado no ministério, Teixeira 
de Freitas teria concluído e aperfeiçoado sua obra, e ela seria lei do país na seguinte le-
gislatura. Entre Teixeira de Freitas e Vélez Sarsfield trava-se, desde então, a mais cordial 
amizade, que leva aquele a Buenos Aires em fins de 1866.
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comum da pátria. Teixeira de Freitas, entretanto, tinha ido ao Rio da Prata, 
onde um momento chegou a pensar em fixar residência:

Nada por ora resolverei [escrevia ele a Nabuco], até que me desen-

gane do apreço em que me tem o governo do meu país. (Montevidéu, 14 de 

dezembro, 1866)

A obra, porém, fora interrompida e não devia mais ser reencetada. Quan-
do escreveu a sua carta de 20 de novembro de 1866 a Martim Francisco, 
Teixeira de Freitas estava a pequena distância da meta. Dizia ele ao minis-
tro da Justiça:

Correm já publicados 3.702 artigos; estão impressos na tipografia de 

Laemmert 1.314 artigos: e portanto aí temos prontos 5.016 artigos, dois mil 

mais do que, excetuando o código da Prússia, contêm os códigos conheci-

dos. Em manuscrito acham-se em meu poder quase limpos duzentos e tan-

tos artigos sobre hipoteca, anticrese e penhor, que encerram o penúltimo 

folheto, Dos Direitos Reais, e, carecendo ainda de aperfeiçoamento, todo o 

restante do projeto, matéria do último folheto, contendo a legislação sobre 

heranças, concursos de credores e prescrição, como poderá V. Exa. verificar 

pela Tábua Sintética que o seu digno antecessor, o Sr. conselheiro Nabuco, 

mandou imprimir.

Restava-lhe assim bem pouco em 1867 – a tarefa de algumas semanas, 
porque só se tratava do “aperfeiçoamento”, para um produtor intelectual da 
sua força – mas o antagonismo entre o autor e a obra era já irremediável; 
o que estava feito, o colossal empreendimento realizado, parecia-lhe quase 
tempo perdido; ele só tinha agora uma ambição intelectual: renegar, repu-
diar a sua criação, amesquinhar o seu “monumento” de outrora ao nível das 
obras insignificantes, que, da altura do seu gênio, nem sequer se podiam 
divisar; construir ao lado dele uma torre que desafiasse os séculos. É esse 
plano que ele expõe ao governo na sua proposta de 20 de setembro de 1867. 
Não pode mais continuar o Código nos termos do seu contrato:

Há desarmonia profunda, Exmo. Sr., entre o meu pensamento atual 

sobre tais assuntos e as vistas do governo imperial. Está satisfeito o go-

verno com os trabalhos, de que já tem conhecimento, e o autor mal con-

tente. Deseja o governo a terminação do trabalho impresso, como se fora o 

contratado Projeto do Código Civil; e jamais passou pela intenção do autor, 
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nem é do seu caráter, dar por Projeto de Código Civil o que ele só compusera 

como ensaio, e lealmente publicara sob o título de Esboço. O governo espera 

por um projeto do Código Civil no sistema desse Esboço, sistema traçado no 

meu contrato de 10 de janeiro de 1859; e para mim já não há possibilidade 

de observar tal sistema, convencido, como estou, de que a empresa quer 

diverso modo de execução. O governo quer um Projeto de Código Civil para 

reger como subsídio ao complemento de um Código do Comércio; intenta 

conservar o Código Comercial existente com a revisão, que lhe destina, e 

hoje as minhas ideias são outras, resistem invencivelmente a essa calami-

tosa duplicação de leis civis, não distinguem, no todo das leis desta classe, 

algum ramo, que exija um código do comércio. O governo só pretende de 

mim a redação de um Projeto de Código Civil, e eu não posso dar esse código, 

ainda mesmo compreendendo o que se chama Direito Comercial, sem come-

çar por um outro código, que domine a legislação inteira.

Não teria ele competência para realizar o novo plano? Não tinham sido 
seus os planos anteriores e as modificações que eles sofreram?

O plano da Consolidação das Leis Civis foi obra minha, primeiro ten-

tâmen da exatíssima divisão dos direitos em pessoais e reais. Também foi 

minha a modificação do contrato de 10 de janeiro de 1859, que a esse priva-

tivo plano aumentou o indicado 3º Livro, quando ainda envolvido em som-

bras aparecia-me ao espírito o chamado direito de herança. Se engendrei 

tudo isso, se alterei as minhas primeiras ideias, por que não poderei, mais 

uma vez, alterá-las, ou antes requintá-las, no meu ardente amor pela con-

quista da verdade jurídica? Se o governo imperial tem aceito todo esse lidar 

de pensamentos, se continua a confiar no operário, se o não prende alguma 

iniciativa do corpo legislativo, o que pode agora impedir o acolhimento de 

modificações novas em crescente proveito da mais acertada execução da 

empresa? Quem pode fazer, pode desfazer.

Expõe, em seguida, o seu pensamento de dois códigos para evitar a “arbi-
trária separação de leis, a que se deu o nome de Código Comercial”.

O meio de sair de tais embaraços, de sanar tantos inconvenientes, e 

reparar os erros do passado, de fixar os conhecimentos jurídicos, de estabe-

lecer a unidade da legislação e de extremar os verdadeiros limites da codi-

ficação civil, só o acharemos na composição de dois códigos, cujas divisões 

capitais vêm a ser:
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CÓDIGO GERAL

Livro 1º Das causas jurídicas 

Seção 1ª Das pessoas 

Seção 2ª Dos bens 

Seção 3ª Dos fatos

Livro 2º Dos efeitos jurídicos

CÓDIGO CIVIL

Livro 1º Dos efeitos civis 

Livro 2º Dos direitos pessoais 

Livro 3º Dos direitos reais

A ideia de um Código Geral [dizia ele, justificando-a] não é nova; tem a 

sua primeira semente nos dois últimos títulos do Digesto, De verborum sig-

nificatione, e De diversis regulis juris antiqui, como tão judiciosamente com-

preendeu Pothier em suas Pandectas, quando diz: Quasi pro totius operis co-

ronide. Em verdade, há uma grande massa de matérias que, por isso mesmo 

que entram em todos os ramos da legislação, não pertencem a algum dos 

ramos peculiares, quae nulli certae tractationi peculiaris propriae dici pos-

sunt. Encerram noções preliminares, servem para interpretação de todas 

as leis, necnon ea, quae ad previas quasdam legum notiones, earumque inter-

pretationem pertinent. Outra semente acharemos na legum leges de Bacon, 

nas leis que têm por objetivo todas as outras leis, e cada uma delas ex quibus 

informatio peti possit, quid in singulis legibus bene, aut perperam positum aut 

constitutum sit. E alargando o intuito predominante do sábio analisador, 

aí temos a suprema classe de leis, que descreve as mais espécies, regula a 

sua publicação, vulgarização, interpretação e aplicação, e marca os casos 

de sua ab-rogação ou derrogação. Mais um precedente mostra-nos o código 

civil da Luisiana em seu último título – Da significação das palavras – onde 

se firma a inteligência dos vocábulos, que no corpo do Código não têm sido 

particularmente definidos.

Qual a diferença, porém, entre o Código Geral e um dicionário jurídico?

A diferença que vai de uma nomenclatura legislativa à dos dicionários 

jurídicos em uso é a mesma que distingue uma lei e uma opinião, ou a cer-

teza e a dúvida. Do que se carece é de força obrigatória para a significação 

das palavras do legislador, sobretudo das palavras técnicas. Sem tal provi-

dência não haverá lei boa, e reinará permanente incerteza na administra-

ção da justiça. O projetado Código Geral conterá todas as definições necessá-

rias, assim as das matérias superiores como as das disposições de cada um 
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dos códigos particulares, de modo que nestes últimos nada se defina. Con-

ciliamos destarte o preceito com a necessidade. No Código Geral, as leis que 

ensinam; nos outros códigos, as leis que mandam. O Código Geral para os ho-

mens da ciência, os outros códigos para o povo.

O que seria depois desse Código Geral o Código Civil?

Desta sorte, ficará limitado o projetado Código Civil às disposições dos 

2º e 3º Livros do Esboço já publicados, e do 4º Livro, ainda não publicado, 

menos as definições. Ganhará porém, e apresentará em seus lugares pró-

prios todos os materiais do atual Código do Comércio, ainda que não excres-

centes no sentido do último relatório desta repartição, que não forem de 

direito administrativo, ou não pertencerem às leis do processo.

Concluía ele depois de outras e largas explanações: 

Tal é o plano que nos permite erigir um monumento glorioso, plantar 

as verdadeiras bases da codificação, prestar à ciência um serviço assina-

lado. Só ele corrigirá o vício de quase todos os trabalhos legislativos, que é 

o de tornar a parte pelo todo, o que frequentemente se faz por tudo que se 

pode fazer. Se o governo imperial o aceitar, há necessidade de uma autoriza-

ção nova; publicar-se-á em breve o Projeto do Código Geral, completar-se-á, 

em seguida, a publicação do Esboço, já publicado em sua maior parte, e ter-

minará o trabalho pela publicação do Projeto do Código Civil. Se o governo 

imperial o não aceitar, o mais a que me posso resignar é a publicação do 

complemento do Esboço, que não deixa de ter seu merecimento relativo, 

segundo o estado atual das ideias; terminando, porém, nesse ponto, o meu 

trabalho, exonerando-se-me de todas as mais obrigações do meu contrato 

de 10 de janeiro de 1859.

Se me não recusam a possibilidade intelectual de preparar, em dois ou 

três meses, um livro com letreiro de Código Civil, à feição do nosso Código 

Comercial vigente, ou do moderno Código Civil de Portugal; como explicar 

a lentidão dos meus trabalhos, o consumo de mais de oito anos, sem ainda 

ter chegado ao fim? Bem se vê que aí leveda um nobre sentimento, um amor 

de perfeição, que só a consciência pode recompensar. Se me negam a pos-

sibilidade moral de arranjar códigos de rotina, que só servem para atrair 

recompensas exteriores, então sou réu confesso.

É Nabuco, como relator da Seção dos Negócios de Justiça do Conselho 
de Estado (com Sales Torres Homem e Jequitinhonha, que assinam sem res-
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trições o seu voto), quem redige a consulta de 1º de julho de 1868 sobre a 
proposta de Teixeira de Freitas. Interessa não só à história da nossa jurispru-
dência, como especialmente à parte de Nabuco em relação ao Código Civil, o 
conhecimento desse parecer, do modo por que ele tratou a última concepção 
de Teixeira de Freitas. É esse o teor da consulta:

A Seção de Justiça do Conselho de Estado não pode deixar de acolher, 

como digno de toda a consideração, o novo método de codificação, proposto 

e justificado pelo mesmo bacharel na sobredita representação.

Com efeito, à primeira vista de olhos, parece de grande utilidade, para 

facilitar a jurisprudência e a inteligência das leis, o Código Geral, onde ve-

nham definições, que expliquem o sentido das disposições; onde, outrossim, 

se estabelecem disposições gerais, que são aplicáveis aos diversos ramos 

da legislação, e não peculiares a algum deles, como são as disposições que 

dizem respeito à publicação das leis, aos seus efeitos em relação ao tempo 

e lugar, assim como as relativas às pessoas, coisas e fatos, como causa dos 

direitos.

A lei não deve definir, porque supõe a existência da doutrina preesta-

belecida; mas, com razão, pergunta o autor: onde está a doutrina?

Certo, quando, em vez da doutrina, só há dúvida, a falta das definições 

legais arrisca as leis à controvérsia e a contradições na execução.

A lei não deve definir: é um princípio meramente abstrato, violado por 

todos os legisladores.

O Código Civil francês, tipo de muitos códigos, definiu e definiu muito: 

definiu a hipoteca, a prescrição, a propriedade, o usufruto, a venda, a ser-

vidão, etc.

No estado de ceticismo que domina entre nós, e quando os princípios 

fundamentais do direito são, muitas vezes, objeto de controvérsia, a nova 

codificação deve concorrer muito para a regeneração da jurisprudência e, 

por consequência, para a certeza do império da lei.

A censura que geralmente se faz ao Código Civil francês, por causa dos 

seis primeiros artigos dele, cujas disposições gerais não pertencem exclu-

sivamente ao direito civil, mostra a necessidade de um Código Geral, onde 

essas disposições, aliás essenciais, sejam próprias e cabíveis.

A outra ideia da refusão do Código Comercial no Código Civil, trazendo 

a exceção a par da regra, e fazendo cessar as jurisdições excepcionais, e, por 

consequência, as questões de competência, que multiplicam e eternizam as 

demandas, é também de manifesta utilidade; está sobejamente sustentada 
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pelo autor, e homens eminentes, como são Riviere, Courtois, etc., já propug-

nam pela mesma ideia.

A seção reconhece que a codificação proposta é uma coisa nova.

Mas, na legislação como na ciência, as ideias por novas não devem ser 

repelidas in limine, mas pensadas e estudadas.

A nova ideia é de difícil execução, mas não deve ser por isso repelida in 

limine, quando quem se propõe a executá-la é o bacharel Augusto Teixeira 

de Freitas, que tantos abonos tem dado da sua alta capacidade. Que incon-

venientes há em que o governo ajude e facilite a grande concepção do autor? 

Não pede ele aumento de despesa. Não é de uma lei que ele está encarregado, 

mas de um projeto sujeito ao exame de uma comissão, e que pode ser rejei-

tado se não preencher seu fim. Haverá demora, mas uma demora compen-

sada pela possibilidade de uma invenção, que pode dar glória ao autor e ao 

país. A Seção de Justiça é, portanto, de parecer que seja aceita a proposta, 

a qual importa somente a novação do método da codificação e a prorroga-

ção do tempo.

Infelizmente, a razão de Teixeira de Freitas devia naufragar na empresa 
maior que projetava.96 À imensa sobrecarga do cérebro pela prolongação ir-
remitente do esforço, da absorção intelectual, juntaram-se os desgostos, as 
contrariedades materiais da empresa, os prejuízos de toda ordem, e talvez, 
mais que tudo para ele, o desalento por causa da indiferença, aliás natural, 
de nosso país, tão pobre de ciência e força especulativa, diante de feitos como 
o seu, em esfera a que raros podem remontar. Nabuco fizera tudo quanto 
estava ao seu alcance para que Teixeira de Freitas tivesse ainda essa ocasião 
de ligar o seu nome ao nosso Código Civil, que já agora era razão de ser da 
sua existência, e do qual era impossível desuni-lo, sem que o golpe o fulmi-
nasse, ou na vida ou na razão. A proposta, porém, figurava-se a quase todos 
como uma aberração intelectual; a princípio, o governo lhe não deu solução, 
talvez para não melindrar a Teixeira de Freitas, mas passando os anos, e 
acreditando-se que o seu grande espírito estava afetado, Duarte de Azevedo, 

96 No livro do Dr. Coelho Rodrigues, Projeto do código civil precedido da história documen-
tada do mesmo e dos anteriores, o autor cita, na parte Introdução histórica, III, como 
Código Geral de Teixeira de Freitas, uma publicação do período em que a enfermidade 
cerebral do grande jurisconsulto já era notória. Na mesma parte histórica insinuaram-se 
alguns erros: assim ela dá como prazo do contrato de Nabuco três anos em vez de cinco, 
a mensalidade como de 1:500$ em vez de 2:000$, e diz que Nabuco morreu mais de dois 
anos depois de esgotado o prazo, quando morreu menos de três meses depois.
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ministro da Justiça no gabinete Rio Branco, resolve, em 1872, rejeitar a ideia 
dos dois códigos, um geral, outro civil. Rescindindo o contrato de 10 de ja-
neiro de 1859 com Teixeira de Freitas, assina aquele ministro, meses depois, 
outro com Nabuco.

Vimos Teixeira de Freitas; vejamos agora Nabuco.

III – A história de Nabuco

Pelo contrato, firmado em 1872, para começar no 1º de janeiro de 1873, 
Nabuco obrigava-se a concluir o Código Civil no prazo de cinco anos. Enquan-
to durasse a elaboração da obra, receberia a mensalidade de 2:000$, não po-
dendo nesse intervalo advogar, e, uma vez entregue o Código, receberia o 
prêmio de 100:000$, independentemente de qualquer juízo a respeito dele. Se 
terminasse a obra antes do prazo marcado, teria direito, em qualquer tem-
po que o fizesse, às mensalidades restantes. É Nabuco mesmo que apresenta 
a Duarte de Azevedo o plano do Código Civil:

Tendo aceitado, posto que com o temor da magnitude do objeto e o de-

sânimo de substituir ao sábio jurisconsulto que a renunciou, a honrosa mis-

são de que me encarregou o governo imperial, de organizar o Código Civil 

deste Império, só me resta cumprir o dever, imposto por V. Exa., de dizer a 

minha opinião sobre o método que convém à confecção do mesmo Código 

Civil. Depois de muito pensar, cheguei à firme convicção de que seria teme-

ridade substituir ou modificar, sem estudo, o método que serviu de base 

ao contrato de 10 de janeiro de 1859, método luminosamente defendido na 

introdução à Consolidação das Leis Civis e aprovado pelo governo imperial, 

depois de exame de uma comissão... O que se pode prometer é que o projeto 

não exorbite o objeto do Código Civil, que não confunda a legislação com a 

doutrina; que, por causa do valor científico, não sacrifique o valor prático, 

que convém a uma legislação que é a mais intimamente ligada à vida real 

do povo, e deve, quanto for possível, estar ao alcance dele.

Desde o primeiro dia do seu contrato, Nabuco começa os estudos e tra-
balhos necessários para o executar lealmente, e, durante cinco anos, dedica 
todos os dias a melhor parte do seu tempo à obra que empreendera. Infe-
lizmente, esse tempo não lhe chega senão para engendrar mentalmente a 
grande construção, e o prazo termina sem que ele tenha feito mais do que 
reunir, separar, os materiais que deviam figurar nela e levantar a planta 
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de cada uma de suas partes nos mínimos pormenores, isto, sem deixar ne-
nhuma parte do edifício materialmente acabada. É nessas condições que ele 
pede uma prorrogação ao ministro da Justiça, Gama Cerqueira, do gabinete 
Caxias-Cotegipe:

Devo participar a V. Exa. que não me é possível concluir o Código Civil 

no prazo contratado, precisando de uma prorrogação de oito meses, a qual 

peço ao governo imperial. Fiz todos os esforços que pude para concluir esse 

compromisso de honra, mas fui impedido por frequentes incômodos de saú-

de, bem próprios da minha idade e provocados por trabalho tão árduo e di-

fícil. Não deve V. Exa. estranhar esse fato. O profundo jurisconsulto97 vis-

conde de Seabra, encarregado do Código Civil português, por decreto de 8 

de agosto de 1850, só deu conta dele em 1859 e sem exposição de motivos ou 

comentários. Outro grande jurisconsulto, o Sr. Teixeira de Freitas, de capa-

cidade muito superior à minha, contratou o Código Civil por três anos em 

1859, e até 1872 o não executou, exonerando-se dele nesse ano.98 O governo 

imperial outrossim concedeu um ano de prorrogação ao ilustre conselheiro 

Ribas para o trabalho da Consolidação do Processo Civil.99

A prorrogação é dada sem vencimentos, permitindo-se-lhe, porém, ad-
vogar; tinha, portanto, para prover à subsistência da família, que voltar ao 
foro, ao mesmo tempo que estava empenhado em uma obra máxima que exi-
gia despreocupação do lado material da vida. Abria-se-lhe, assim, a mesma 
perspectiva de Teixeira de Freitas, que levara treze anos a pensar no seu Có-
digo Civil, ou, contando os cinco anos da Consolidação, não menos de dezoito 
anos. É então urgido pelas circunstâncias que Nabuco começa a articular 

97 “A comissão, nomeada pelo decreto de 8 de agosto de 1850, discutiu em Coimbra, em 
1851, com o autor do projeto o plano da obra que aprovou. Depois Seabra trabalhou no 
projeto, que apresentou pronto e concluído em 1859 ao governo.” Vide conselheiro José 
Dias Ferreira, Elogio histórico do visconde de Seabra, Lisboa, 1895. E Seabra tinha antes 
preparado os materiais para a obra: “Havia Seabra já preparado muitos materiais para a 
obra, quando foi oficialmente encarregado da redação do projeto. Desse trabalho tinha 
notícia Antônio José d’Ávila, depois duque d’Ávila... que muitas vezes o animou a seguir 
nos seus empreendimentos, e afinal o indicou ao Conselho de Ministros para elaborar o 
projeto de Código.” Ibid.

98 Também Teixeira de Freitas, ao encarregar-se do Código, tinha cinco anos de trabalhos 
especiais de codificação, tanto mais que o contrato para a consolidação era de certo modo 
uma promessa de que ele seria o autor do Código; seus estudos deviam ser feitos nessa 
inteligência.

99 O ano da prorrogação que teve Ribas foi com a gratificação marcada.
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seguidamente o seu Código, tomando o que podia conservar do Esboço de 
Teixeira de Freitas, para, quanto possível, a obra ser comum. Ninguém pode, 
entretanto, dizer se esse esboço era o princípio da obra, ou simplesmente 
a escolha, por eliminação, dos materiais a que depois ele imprimiria o seu 
cunho individual e da qual faria nascer o verdadeiro Código. Infelizmente 
para o país, no começo desse trabalho, sob a pressão das condições adversas 
em que desde então o tinha de executar, Nabuco falece, levando consigo a 
chave dos trabalhos que deixou.

Tendo que entregar ao governo a parte do Código que achamos redigida, 
meu irmão mais velho e eu limitamo-nos a apresentar o Título Preliminar em 
118 artigos, e 182 artigos da Parte Geral. Esses fragmentos foram publicados 
no relatório da Justiça.100 Há, porém, grande diferença entre um trabalho 
acabado, cuja publicação o autor autorizou e reviu e o trabalho, talvez ainda 
em preparação, sujeito a cortes, correções, aperfeiçoamentos, metamorfoses, 
que se encontra num espólio literário.101 Aqueles artigos impressos devem, 

100 Por ocasião de entregar esses papéis fizemos uma comunicação ao governo, assinada por 
Sizenando Nabuco, explicando o malogro da obra. Essa comunicação foi publicada pela 
Secretaria da Câmara dos Deputados; o que dizíamos é a substância do que se lê neste 
capítulo.

101 O contrato dizia: “...se, por falecimento ou por impedimento invencível e permanente, 
se inabilitar o autor para concluir os trabalhos no prazo ajustado, serão eles entregues 
ao governo no estado em que se acharem... “Que trabalhos eram esses que deviam ser 
entregues no estado em que se achassem? Eram os apontamentos, as variantes, as tenta-
tivas de redação, os estudos, os materiais recolhidos para levar a cabo o seu plano, ou a 
parte acabada do projeto? A hipótese era a mesma em caso de morte e de impedimento 
invencível e permanente. Imagina-se Nabuco entregando ao governo como trabalhos do 
Código as suas notas, as suas elucubrações, as suas hesitações, seus esboços imperfeitos 
de ideias? Não fora decerto o que ele se obrigara a entregar; isso não era trabalhos do 
Código, em nenhum estado: era a preparação, a ferramenta, o segredo profissional. Privi-
legiado, do criador, do artista. Muitas dessas notas, desses trabalhos, eram traços de lápis 
vermelho ou azul, cruzes, sinais, abreviaturas, referências, à margem dos artigos de 
outros códigos, que Nabuco desejava tomar, modificar, suprimir, dividir, transpor, con-
tradizer. Essas notas só eram inteligíveis para ele: só ele sabia até onde, com que reserva 
e modificações, aceitava ou repelia o artigo do Código Napoleão, do código italiano, do 
código português, do código espanhol, que marcava ou transcrevia. Que se podia apurar 
de páginas e páginas, volumes e volumes, de notas neste gênero:

“Lei em geral. Confecção. Iniciativa. Adoção. Sanção. Promulgação. Publicação. Formas 
externas. Autoridade. Nulidade. Efeito quanto às pessoas. Leis Políticas. Civis. Polícia e 
segurança. Efeito quanto às coisas. Efeito quanto aos atos. Efeito quanto ao tempo. Retroa-
tividade: direito público. Retroatividade: direito privado. Efeito em matéria penal. Inter-
pretação. Aplicação. Execução. Ab-rogação?” Ou neste gênero “Pessoas jurídicas morais, 
civis, fictícias, abstratas. Nota Art. 17. Esboço. Pessoas jurídicas. Savigny. Cód. Oriental 
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assim, ser considerados como ainda em elaboração, por não terem tido o im-
primatur de Nabuco. Como esses, havia nos diferentes cadernos, livros, notas 
esparsas encontradas, muitos outros esboçados,102 que teriam consideravel-
mente aumentado a entrega que fizemos ao governo103, se em consciência não 

Art. ... Cód. chil. Art. ... Pessoas morais, Cód. Português, 32. Pessoas civis, Laurent, 1º Vol. 
Nº 287.366. Namur 1º Inst., p. 60. Savigny Vol. 2º p. 229. Waliszewski, p. 154. L. Caen. 
Aubry. 1º Vol. p. 185. Nº 54. Cód. austríaco 26, 27. Cód. Luisiana. Lº 1 final. Esboço. Art. 272. 
Heisser. Zacc. V. 1. 1º p. 58. Marcadé, 1º Vol. Coelho Rocha. 873. Não são pessoas porque 
não gozam da plenitude dos direitos do homem. Laurent, 1º p. 367 contra Heisser. p. 156. É 
preciso, por interesse geral, restringir a esfera da ação delas. Regra geral: Na ausência de 
toda restrição legal ou convencional a pessoa moral é dotada, tanto quanto é possível, da 
mesma capacidade da pessoa física. Assemelhação completa, a menos que a natureza das 
coisas se oponha. Heisser. p. 156. Caen. nº 8. Esboço. Art. 285. Aubry, 1º 191. Princípio ge-
ralmente admitido, scilicet na relação dos direitos relativos aos bens. Heisser, p. 160. Es-
boço, Nota Art. 274. Savigny. 2º p. 233-233.” E assim toda a matéria do Código, ora artigos 
de outros códigos copiados, emendados, modificados, ora referências, na margem de um 
código, a outros, mas tudo nessa forma de estudo, sem chave para estranhos penetrarem 
no seu pensamento, na sua preferência, no seu modo de entender a anotação. Eu mesmo 
considerei tão definitivamente perdida toda essa coleção de apontamentos, que entreguei 
grande parte deles ao Dr. Teixeira de Freitas, quando, já com a razão alterada, se propôs 
a fazer o Código por meu pai, episódio a que mais longe me refiro. Alguns desses livros 
de notas foram entregues ao Estado por meu irmão Sizenando, quando se suscitou, na 
Câmara dos Deputados, questão sobre a propriedade delas. Hoje eu possuo ainda diversos 
cadernos, ininteligíveis para estranhos, e que apenas guardo como relíquias e documen-
tos do muito que Nabuco trabalhou.

102 A cópia apresentada ao governo é mesmo, em alguns pontos, uma das variantes encon-
tradas nos papéis de Nabuco, assim: 

Art. 5. Não há diferença entre nacionais e estrangeiros para a aquisição e exercício dos 
direitos civis. Art. 7. Não há diferença entre nacionais e estrangeiros para a aquisição e 
exercício dos direitos regulados por este Código.

Art. 6. Não tem outrossim influência alguma quanto à perda, privação ou suspensão dos 
direitos civis o art. 7 da Constituição só relativo aos direiros políticos e à plenitude dos 
direitos individuais. Art. 6. Não tem outrossim influência alguma para a perda, privação, 
ou suspensão dos direitos que este Código compreende, a disposição do art. 7 da Consti-
tuicão, só relativa aos direitos políticos.

Art. 4. Considera-se capacidade especial aquela que este Código outorga antes da idade 
determinada para o exercício dos direitos. Art. 11. Considera-se capacidade especial 
aquela que as leis deste Código outorgam antes da idade por ele determinada para a 
capacidade geral.

103 Entregáramos 182 artigos, mas quem, sob sua responsabilidade, quisesse extrair um 
Código Civil das notas deixadas por Nabuco poderia talvez fazê-lo: não seria, porém, 
o Código dele. Nabuco havia distribuído em numerosos cadernos, como era seu costu-
me, a matéria toda de que se ia ocupar, cada parte precedida da bibliografia de que se 
servira, tomando, principalmente, para base dos seus estudos o Esboço de Teixeira de 
Freitas. A nota Z dá ideia do seu modo de trabalhar.
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devêssemos dar como pensamento dele somente o que se podia presumir 
acabado, isto é, o que já tinha passado a limpo, em forma seguida e nume-
rada. Mesmo com relação aos artigos na aparência concluídos, sem falar do 
polimento do estilo, que talvez ainda lhes faltasse, ninguém pode dizer se 
não escaparam a Nabuco, como lhe acontecia, trocas de palavras, omissões, 
das que se não podem depois apreender no pensamento modificado.

O que demonstra a massa de apontamentos de toda ordem deixados por 
Nabuco é que ele, ao falecer, tinha mentalmente terminado a sua obra. Daí a 
sua expressão, depois de acabar os estudos de classificação, comparação dos 
outros códigos, artigo por artigo, de que restam inaproveitáveis vestígios: 
“Está pronto o Código”. Vendo esses apontamentos breves, elípticos, enigmá-
ticos; esses artigos de outros códigos marcados a lápis; essas páginas dobra-
das, às vezes cortadas, de tantos volumes com referência a outras obras; essas 
cruzes que são como que o sinal de tantas ideias mortas com ele, nenhum 
perito em composição intelectual duvidará que tudo isso era o Código que ele 
dizia estar pronto. “Augusto Comte”, refere uma das resenhas de sua vida,104

tinha um modo de trabalhar muito notável e que denota uma força inte-

lectual absolutamente extraordinária, talvez única. Meditava, de cabeça, 

cada um dos seis volumes que se seguiam, sem interrupção, de dois em 

dois anos, sem nada escrever, nem mesmo simples notas; assentava não 

só o plano e as divisões principais, mas ainda as menores particularida-

des. Quando terminava essa elaboração mental, ele dizia que o seu volume 

estava feito; escrevia-o então de um jato, mandando, à medida que ia es-

crevendo, as folhas para a impressão; não revia senão uma prova, nunca 

fazendo uma alteração.

A Nabuco faltava esse extraordinário poder de retenção, mas exceto a 
necessidade de auxiliar a memória por meio de notas, de deixar um traço de 
tudo que lhe atravessava o cérebro, o seu sistema de trabalho era o mesmo 
de Comte: possuir todo o assunto, por mais vasto que fosse, criar, distribuir, 
dispor mentalmente, nos menores detalhes, a obra inteira, antes de escrever 
a primeira letra do texto definitivo.

O fato é que, pelo método de trabalho que adotou, Nabuco não nos deixou 
nem o Código, nem sequer o pensamento do seu Código. Com a sua notação 
imperfeita, subjetiva, a obra era para ficar toda concluída ou ser levada com 

104 Artigo na Grande Encyclopédie.
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ele para o túmulo. Não pensou decerto em não deixar, como deixou Teixeira 
de Freitas, materiais de que outros pudessem tirar os seus códigos civis; mas 
se tivesse calculado o modo de impedir que a sua obra inacabada pudesse 
vir a ser de outrem, não poderia ter melhor assegurado a realização de tal 
desejo. Pelo fragmento publicado pode-se apenas conjeturar que o Código 
de Nabuco, uma vez completo, não seria a criação de um puro filósofo, de 
um professor de universidade, e sim de um estadista, mais preocupado do 
efeito prático da legislação a que ligasse o seu nome, do seu alcance social, 
internacional, mesmo, da clareza, compreensão e vastidão da lei, do que da 
metafísica do direito.

Vejamos, porém, a questão da dívida de Nabuco para com o Estado: se 
ele cumpriu ou não o seu contrato. A inteligência de um contrato, com prazo 
certo, para executar uma obra como o Código Civil, é das questões mais deli-
cadas que se possam suscitar em ética social. Qual é o dever do legislador, que 
contrata fazer uma obra dessa magnitude e dessa infinidade de pormenores: 
fazê-la a trouxe-mouxe para entregá-la a tempo, ou visando somente a per-
feição do trabalho e a maior conveniência social, sem levar em conta o tempo 
marcado? Qual era a obrigação de Nabuco: – estudar, assentar o plano, as mi-
nudências todas, para somente depois da obra acabada como ideia, começar 
a executá-la, expondo-se assim, se morresse, a não deixar um só artigo; ou 
desde o primeiro dia começar a compor para que ficasse, em qualquer tempo 
que a morte o surpreendesse durante o prazo do seu contrato, o equivalente 
das prestações recebidas? A verdade é antes de tudo que Nabuco não tinha 
que se preocupar, senão pela contingência da morte ou por sua própria con-
veniência, do tempo do contrato, porque estava previsto neste a prorrogação 
do prazo, que seria aliás injustificável negar-se-lhe em uma empresa dessa 
ordem. Ele procedeu assim, em relação ao seu código, pela regra de Littré 
perante o trabalho incalculável do seu dicionário: 

Quem quiser fazer um uso sério da vida deve sempre trabalhar como 

se tivesse que viver muitos anos, e proceder como se tivesse de morrer pro-

ximamente. A primeira dessas reflexões determinou-me a empreender um 

trabalho que exigia, quando eu comecei, mais anos e mais saúde do que 

ordinariamente se tem em partilha.

Em toda obra intelectual contratada, há sempre uma condicional suben-
tendida: Deo juvante, a inspiração não faltando. Os contratos dessa natureza 
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obedecem à condição especial da produção mental, tão rigorosamente como 
contratos agrícolas às condições da produção da terra: não se pode forçar o 
espírito a dar a ideia, como não se força a árvore a dar a flor; o efeito seria a 
esterilidade; ninguém deve ser obrigado a forçar a imaginação até a loucura 
para tirar dela uma criação que se retrai cada vez mais. Num contrato como 
esse, só se pode exigir a boa-fé. O amor à perfeição da obra que se contratou é 
a condição da lealdade absoluta, o primeiro sinal de que se é digno da missão.

Como podia Nabuco, ao contratar o Código, saber se o poderia terminar 
ou mesmo começar a redigir em cinco anos? Para sabê-lo, era preciso que ele 
já tivesse elaborado um código civil. Mesmo quando ele tivesse concebido o 
plano, entre a concepção e a execução de uma empresa dessa ordem era im-
possível aquilatar a distância. Depois de ter consagrado vinte anos a realizar 
o plano de sua grande obra, Littré diz no prefácio do primeiro tomo:

Um plano quando aparece ao espírito, sedu-lo e cativa-o, é todo luz, 

ordem e novidade; depois, quando chega a hora da execução e do trabalho, 

quando é preciso dispor no quadro e nas linhas regulares que ele apresenta 

a massa bruta e informe dos materiais reunidos, é que começa a prova de-

cisiva. Nada mais laborioso do que a passagem de uma concepção abstrata 

a uma obra efetiva.

Não havia base alguma para avaliar o tempo que a execução tomaria. 
A lei do contrato, como a entendia Nabuco, era que o prazo remunerado 
para entregar a obra seria de cinco anos, mas que ele teria as prorrogações 
de que precisasse: assim, o contrato não tinha verdadeiramente prazo certo; 
o que era limitado era o tempo da remuneração. A sua obrigação moral era 
dar o melhor que pudesse; fazer a lei que mais digna fosse do país que ela 
devia reger – porque o seu Código uma vez acabado, era razoável acreditar 
que seria logo o Código Civil do Império: podia ele contar para isso com o 
Imperador, ansioso pela obra; com a sua posição de chefe de um grande par-
tido, e com a autoridade que o seu nome tinha igualmente para o outro, que 
lhe cometera o Código.

Se Nabuco imaginasse que viveria tão pouco, ainda assim não seguiria 
outro método; seria faltar às suas faculdades, trair a sua obra, diminuir o 
seu esforço, a sua ambição intelectual; quando o fizesse, o Código não ficaria 
pronto, restaria somente um fragmento maior ou mais inteligível. Para quê, 
porém? O futuro codificador havia de fazer obra própria, deixaria de lado 
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o que ele houvesse começado; não teria as mesmas razões de sentimento e 
solidariedade, que ele, para aproveitar do seu antecessor tudo quanto tivesse 
o cunho perfeito, de modo a haver apenas mudanças de artífice na grande 
obra nacional. 105

Por todos os motivos o seu dever era acrisolar ao infinito a sua criação. 
Ele não podia fazer um código apressado, não podia ganhar tempo: a obra 
devia consumir o prazo de elaboração que necessitasse, ainda que fosse toda 
a sua vida, ainda que a morte a interrompesse, inutilizando todo o trabalho 
feito. Ele procedia como os grandes artistas106 da Renascença, cuja obrigação 

105 Também quando Nabuco falece sem deixar o Código, Teixeira de Freitas, já com a sua 
forte e orgulhosa inteligência alterada, desmoronada das alturas a que se elevara, tem 
um grande abalo moral, e, num impulso de gratidão e de solidariedade, oferece-se para 
pagar a dívida de Nabuco, recolhendo e animando os fragmentos da sua obra interrom-
pida. Decerto em toda sua vida não terá Nabuco recebido mais funda impressão da no-
breza instintiva do homem, do que essa generosidade que tocou a seus filhos agradecer. 
“Não podia o suplicante.” dizia Teixeira de Freitas na sua proposta, “inquietar-se pela 
incumbêncía da mais sublime, da mais difícil, mais benéfica de todas as composições, a 
um homem da sua confiança, seu consorte desde o começo da jornada; mas agora, já que 
o sócio deixou de existir, prossiga o supérstite na tarefa, consuma o esperançoso arte-
fato... Se reputam o caso de força maior, o suplicante propõe-se a reparar completamente 
o infortúnio; se injustamente quiserem considerá-lo de culpa, o suplicante propõe-se a 
remi-lo escrupulosamente, como se não houvera ocorrido, satisfazendo – real a real de 
ciência – o prejuízo causado em todas as suas partes e consequências.” Referindo-se à 
relação, na codificação civil, entre ele e Nabuco, fala do indestrutível nexo que providen-
cialmente existia entre o creador e o criador desse tronco de geração ideal.” Quanto a 
Nabuco ter deixado a obra incompleta: “Não se enganou o digno ministro de 1872 (Duarte 
de Azevedo) sobre a capacidade possante do jurisconsulto... Se durante a vida famosa do 
estudioso jurista, ninguém ousou duvidar da sua provadíssima dedicação literária, a 
ninguém, por sua morte, seja lícito imputar-lhe negligências, nem mesmo conceber des-
favoráveis juízos, seja qual for o estado em que o destino o forçasse a parar. O caso não 
é de vil empreitada mercenária. Trata-se de um laborioso estadista, que no remanso do 
seu gabinete só devia mirar perfeições.”

106 Falando, a propósito da demora de Rodin em entregar a estátua de Balzac, Arsene 
Alexandre, crítico de arte francês, lembra a queixa contra os escultores que se encar-
regavam de trabalhos que não acabaram a tempo, e especialmente os da Renascença: 
“Leonardo da Vinci, que é justamente o tipo mais extraordínárío e o mais perfeito do 
artista universal, sofreu uma má sorte semelhante e ainda mais cruel. A estátua equestre 
de Francisco Sforza, que, em Milão, ele tinha começado em 1483, tomou-lhe muitos anos, 
só de estudos preparatórios. Em 1493, apenas o modelo do cavalo, executado em terra, era 
exposto publicamente. Foram precisos dez anos, somente para uma parte dessa estátua, e 
mesmo essa não definitiva...” E a respeito de Rude, o autor da Marselhesa de pedra no Arco 
de Triunfo: “Um velho estatuário, que tinha também o mais belo talento, M. Just Becquet, 
contava-nos um traço de Rude que ele conhecera. Quando Becquet viu na oficina de Rude 
o esboço muito adiantado para a estátua tumular de Cavaignac, exclamou: – É preciso 
não tocar mais nisso, meu caro mestre. Rude respondeu-lhe: – Há talvez um nada que 
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maior era para com a própria obra de arte. Sua regra107 era a mesma que 
Vasari definiu assim: il voler cercar sempre eccellenza sopra eccellenza e per-
fezione sopra perfezione... tal che l’opera fosse ritardata dal desio, come disse il 
nostro Petrarca. Seu desinteresse estava fora de questão: ele contratara sem 
lei o Código Civil com Teixeira de Freitas, quando, se ambicionasse essa co-
missão, podia, decerto, tê-la aceitado ao ser para ela convidado por Eusébio 
de Queirós, ou esperar que outro ministro, seu sucessor e seu amigo, lha 
viesse novamente oferecer.108 A gratificação que o Estado lhe pagava era uma 
pequena compensação dos lucros cessantes da sua banca de advogado;109 não 
lhe pesava portanto na consciência, desde que ele se dedicava inteiramente 
à sua obra; o seu contrato tinha como hipoteca o mais que ele podia oferecer 
– o que lhe restasse de vida. O que o Estado perdesse com a sua morte era um 
prejuízo por força maior, de que lhe não cabia, decerto, a responsabilidade. 
Se o Estado era lesado, mais ainda o seria sua família, porque o contrato só 
era vantajoso apressando-se ele, entregando o Código em dois ou três anos, e 
recebendo, além das mensalidades dos anos restantes, o prêmio de cem con-
tos, que ninguém lhe podia contestar, se ele apresentasse o código chileno ou 
o código italiano vertido para o português. Assim, o contrato seria lucrativo; 
demorando-se, deixando o prazo expirar, encontrando-se, como Teixeira de 
Freitas, com a impossibilidade de concluir, o contrato era, como foi, a ruína, o 

alterar. ‘Eu era jovem então’, continua Becquet, ‘Rude levou um ano a fazer uma nova 
estátua, de tamanho natural desta vez. Era sublime. – Ah! exclamei eu, esta vai para o 
moldador. Meu amigo, disse-me Rude, é só agora que estou começando.’”

107 Teixeira de Freitas também acusa esse mesmo impedimentum da perfeição. Dizia ele na 
sua citada carta de 20 de novembro de 1866, referindo-se à lentidão dos seus trabalhos 
e à sua relutância interior em concluir o Código: “Se me não recusam a possibilidade 
intelectual de preparar em dois ou três meses um livro com o letreiro de Código Civil, 
como explicar a lentidão dos meus trabalhos, o consumo de mais de oito anos sem ainda 
ter chegado ao fim? Bem se vê que aí leveda um nobre sentimento, um amor de perfeição 
que só a consciência pode recompensar.”

108 “Entretanto, cumpre observar que o Sr. Nabuco, elevado ao ministério, não guardou para 
si esse munus glorioso que o Sr. Eusébio lhe quisera confiar: chamou a um distinto juris-
consulto e abalizado advogado, o Sr. Teixeira de Freitas, e o encarregou dos estudos, dos 
trabalhos preparatórios, e finalmente da redação do Código.” A Reforma, artigo citado.

109 “Damos os emboras aos nossos concidadãos e ao próprio governo imperial por ter o Sr. 
Nabuco feito o sacrifício de aceitar uma comissão, que, exigindo grande trabalho, não 
oferece compensação corresponde. Naturalmente o ilustre jurisconsulto terá de aban-
donar a honrosa profissão de advogado militante, e todos sabem que o seu escritório de 
advogado é um dos mais importantes desta Corte.” Reforma, art. citado. 
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sacrifício dos seus maiores interesses. Do ponto de vista mercenário o esforço 
de Nabuco devia ser para entregar a obra no mais breve prazo possível: “para 
isso”, como ele escreveu em uma de suas cartas, “não tinha mais que fazer 
senão chamar copistas”.110

Que outra acusação se pode fazer a Nabuco, a não ser essa, de não se 
ter apressado, de não ter produzido à força, para cumprir materialmen-
te o contrato? A de ter aceitado a comissão, quando não estava preparado 
para desempenhá-la em tempo? Não estaria ele preparado, ou poderia al-
guém estar melhor? Se ele tivesse já feito um código civil, como o visconde de 
Seabra, ou um esboço de projeto, como Teixeira de Freitas, sentir-se-ia mais 
ou menos preparado? Cada sistema, cada grande obra inventiva, tem condi-
ções especiais de produção, desconhecidas de antemão ao próprio artista ou 
pensador. Porque um escultor fez uma estátua em um ano, sabe se fará outra 
que o satisfaça, isto é, que ele queira entregar ou assine, no mesmo tempo? 
Nabuco podia razoavelmente acreditar-se próprio para fazer o Código; não 
lhe era dado, porém, como não o seria a ninguém, avaliar a quantidade e a 
qualidade de trabalho de primeira ordem que as suas faculdades lhe forne-
ceriam durante o prazo estipulado. Ou acusá-lo-iam de não se ter absorvido 
na sua obra, por não deixar a política e o Conselho de Estado, como deixou a 
advocacia?111 Essa censura pressupõe tanto desdém e indiferença pelas idios-
sincrasias intelectuais, como a de não se ter apressado. Há pensadores como 
há artistas que não podem trabalhar seguidamente numa mesma obra; pre-
cisam de variar de trabalho, sobretudo quando variar de trabalho é a sua 
verdadeira distração, seu único descanso, como para Nabuco.112 Além dessa 
razão bastante, Nabuco tinha outras para não deixar a política e o Conselho 
de Estado, sendo que a política lhe roubava pouco tempo fora do Conselho de 
Estado: a primeira, que teria parecido uma transação, se ao aceitar de um 

110 A mim, 10 de janeiro de 1873.

111 Ver essa censura (de não ter deixado tudo pelo Código) a Teixeira de Freitas e a Nabuco 
em Coelho Rodrigues, que em pouco tempo teve feito o seu projeto de código. Esse projeto 
ele o viu, entretanto, rejeitado com igual pressa pela comissão nomeada. Não me cabe 
entrar na análise de tal procedimento. O que escrevo neste capítulo, sobre as tentativas 
de Código e o melhor meio de levá-lo a efeito, se refere exclusivamente às condições da 
época de Nabuco.

112 Ver nota anterior sobre Leonardo da Vinci: “Dir-se-á a isso que durante esses dez anos 
Leonardo fez outras obras... Não se sabe que muitos grandes artistas se veem na impos-
sibilidade de trabalhar em uma só coisa de cada vez?” (Arsène Alexandre)
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gabinete conservador o encargo do Código, ele, chefe da oposição liberal, 
abandonasse a política;113 a segunda, que ele se sentia mais obrigado a in-
tervir com o seu voto nas grandes questões do seu tempo do que fazer o Có-
digo. De ser capaz de dotar o país com um Código Civil, que fosse um monu-
mento tal que se não pudesse erigir melhor, ele podia em toda consciência e 
modéstia duvidar; isso o desobrigava da iniciativa, da ambição de se tornar 
o nosso codificador; não podia ele, porém, ter dúvida razoável da importân-
cia transcendente do seu voto nas graves questões contemporâneas, como a 
Argentina, por exemplo, em que esse voto talvez nos garantiu a paz, e outras, 
que temos visto, em que a sua opinião assinala o ponto ético mais elevado a 
que tocou a nossa política.

O que resulta do naufrágio de Nabuco, como do de Teixeira de Freitas, é 
que não se pode contratar um código ou o conjunto das leis de um país, com a 
cláusula de tempo, como se contrata um aterro ou a perfuração de um túnel. 
Só a inconsciência ou a cobiça teria plena certeza de entregar a empreitada 
no prazo do contrato. Três anos, cinco anos? Por que não vinte, ou trinta? 
Tem sido muito discutida a questão – se o Código devera ser obra de um só 
espírito ou obra coletiva. As circunstâncias que entre nós cerceiam a vida, a 
fecundidade intelectual, opõem embaraços quase iguais a uma e a outra so-
lução: no todo, entretanto, parece que sob o Império o melhor meio de fazer o 
Código Civil teria ainda sido confiá-lo a um jurisconsulto de primeira ordem, 
encarregado de traçar o desenho da obra, de infundir-lhe a vida, a indivi-
dualidade que tem toda criação intelectual, cercando-o, porém, de auxiliares 
a quem encarregasse as diversas seções, exatamente como se levanta uma 
catedral, se constrói um encouraçado, se lança uma grande ponte. A parte 
material e técnica da obra devia ser poupada a quem tivesse que responder 
pelo espírito geral, pelo alcance social da nova legislação.114 Na época em que 

113 A Reforma, órgão do Partido Liberal (artigo citado), torna logo notório que Nabuco conti-
nua a ser o mesmo oposicionista que dantes: “É evidente que esta confiança do governo 
nas luzes da aptidão profissional do Sr. Nabuco em nada quebranta a sua individualidade 
política. Pelo contrário, os liberais se orgulham de que um de seus chefes mais queridos 
seja considerado, por todos os partidos, como o primeiro dos jurisconsultos.”

114 Em geral os jurisconsultos opinam pela unidade de composição, por uma só mão em toda 
a obra. Assim, o conselheiro José Dias Ferreira, no seu Elogio histórico citado, do visconde 
de Seabra: “Acrescentava o decreto de 8 de agosto de 1850 [encarregando a Antônio Luís 
de Seabra, então juiz da relação do Porto, do projeto de código], que hoje era princípio 
assente que a redação dos códigos, para ser metódica, precisa e clara, devia ser feita por 
uma só pessoa e revista depois por uma comissão. Mas o que o decreto declarava novo era 
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um jurisconsulto nosso estaria apto para inspirar um código,115 faltam-lhe 
em geral as forças físicas do cérebro para a realização material da empresa, 
e há muito na legislação que pode ser entregue com vantagem a mãos di-
ferentes da que tem que dar o risco das grandes ideias, das consideráveis 
inovações, dos rasgos e reformas que uma remodelação geral das nossas leis 
imporia ao codificador brasileiro. Cada linha do direito pátrio deveria ser 
pesada em balanças de ouro antes de ser rejeitada, e da mesma forma que os 
homens de hoje não suportam as armaduras feudais nem manejam as armas 
romanas, seria preciso reunir a força de muitos cérebros para termos uma 
legislação nova que em iniciativas, em poder de ligar e de conservar, em 

velho e muito velho. O que o decreto declarava ser princípio de hoje representava apenas 
os processos primitivos, já observados por D. João I e D. Duarte. D. João I encarregou o tra-
balho das Ordenações Afonsinas a João Mendes, do seu Conselho e corregedor da Corte, 
e, por morte deste, D. Duarte cometeu o encargo ao Dr. Rui Fernandes, do seu Conselho, 
sendo afinal revisto pelo mesmo Rui Fernandes, por Lopo Vasques, corregedor da cidade 
de Lisboa, e pelos desembargadores Luís Martins e Fernão Rodrigues. O mesmo teve de 
fazer D. Maria I, pois decorridos cinco anos sem a Junta por ela nomeada ter concluído 
trabalho algum, aprontando apenas Luís de Melo Quintela a parte que lhe tocara relativa 
a testamentos, sucessões, morgados e tutelas, chamou da Universidade, por aviso de 22 
de março de 1783, o Dr. Pascoal José de Melo Freire para o encarregar da reforma dos li-
vros 2º e 5º das Ordenações do Reino. Efetivamente, o primeiro delineamento da obra, ou 
seja na arquitetura ou na pintura, não admite o pensamento de dois artistas, conquanto 
possa, depois, ser vista e examinada por muitos.” Assim pensava também Cardoso da 
Costa em O que é Código Civil? “Um código civil há de ser um sistema de moral civil. Pede 
por isso uma uniformidade de princípios e de doutrinas, e o seu plano há de ser conforme 
à ligação das ideias da justiça e do direito que tiver formado em seu entendimento quem 
desta obra se incumbir. Nem pode ter perfeição, nem ser como convém, se acaso não 
for obra de um só engenho. É de demasiada grandeza e importância para se fazer sem 
planta, ou seja incumbindo-se de uma parte cada um dos seus diversos construtores, ou 
seja trabalhando todos simultaneamente.” Entretanto, Carvalho Moreira, que cita essas 
palavras, comenta-as no sentido que me parece o mais provável de boa execução entre 
nós: “Não sou tão escrupuloso em preferir sempre a unidade do pensamento na organiza-
ção dos códigos, que não reconheça utilidade na colaboração para auxiliar o pensamento 
organizador.” (Memória citada, sobre a revisão das leis)

115 Essas qualidades são as mesmas que se exigiram em Portugal para a escolha de Seabra: 
“Um trabalho que só podia ser feito por quem aliasse a um talento superior e a um saber 
profundo longa prática do foro e grande bom senso jurídico.” Dias Ferreira, Elogio his-
tórico citado. Teixeira de Freitas justificava ao apresentar-se para recolher a herança de 
Nabuco, a sua própria, infelizmente pela “obrigação de intervir num perigoso abandono, 
que, para mal de todos, pode talvez acoroçoar pequenas ambições, desejos sem digni-
dade, temeridades sem consciência.”
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penetração, justeza, gênio organizador e criador, igualasse os nossos anti-
quíssimos códigos.116

Que código teria entretanto feito Nabuco? Muitas vezes me pergunto, fo-
lheando as suas notas, indecifráveis, por não saber se a ideia era para ser 
apropriada, repelida ou convertida em outra. O que se pode dizer é que teria 
sido um código muito diverso do de Teixeira de Freitas, porque as suas facul-
dades predominantes não eram as mesmas. Nabuco era um político, um es-
tadista, um administrador, um juiz, ao mesmo tempo que um jurisconsulto; 
Teixeira de Freitas era somente um jurisconsulto; isto fazia que os traba-
lhos jurídicos de um e de outro fossem profundamente diferentes. Teixeira 
de Freitas fechava-se ou na lei escrita ou no concepto, dentro, sempre, da 
esfera do direito; Nabuco nunca se isolou no direito, considerou-o sempre 
como uma relatividade social, como as outras, subordinada à existência da 
comunhão. Teixeira de Freitas lidava assim com uma só função do Estado. 
Nabuco com a vida toda do organismo. O código de um tinha que ser forçosa-
mente teórico, abstrato, espécie de arquétipo universal; o do outro, prático, 
positivo, político, utilitário. Teixeira de Freitas faria um código para uso de 
qualquer nação; Nabuco faria um código para o Brasil, mas que refletisse o 
progresso, o maior adiantamento da civilização; Teixeira de Freitas não se 
preocuparia de reforma social, nem de respeito ao direito antiquíssimo, à 
tradição secular; Nabuco seria influenciado por estes dois espíritos simulta-
neamente: o de reforma e o de veneração. Para Teixeira de Freitas, o desidera-
tum seria um código que apresentasse a mais original e elevada classificação 
e as mais perfeitas definições dos fatos e espécies jurídicas; para Nabuco, 
seria a lei geral que encerrasse o maior número de leis (bem feitas) social-
mente úteis, isto é, que melhor servissem o seu pensamento primordial: a 
conservação moral evanescente da família e do Estado. O código de Nabuco 
seria um código ao mesmo tempo liberal e tradicionário;117 se tivesse alguma 

116 “Fomos os primeiros na codificação das leis, como fomos os primeiros na navegação dos 
mares” (Ordenações Afonsinas) – “O que há de bom nas Ordenações posteriores, manueli-
nas e filipinas, veio tudo das Ordenações Afonsinas. Foram, em toda a Europa, o primeiro 
código depois dos da Idade Média.” (Dias Ferreira, Elogio histórico de Seabra, já citado)

117 A Nabuco sorria a ideia de conciliar no seu código o progresso econômico com a tradição 
moral; a feição de uma época industrial, como é a moderna, com o espírito de perpetui-
dade das velhas fundações civis, o que se pode chamar, em oposição à nova escravidão 
de Herbert Spencer, a liberdade antiga. Ele notara este perfil do Código Napoleão por E. 
Renan: “Um código de leis que parece ter sido feito para um cidadão ideal, que nascesse 
enjeitado e morresse celibatário: um código em que nada dura mais que uma vida; em 
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originalidade, seria somente pela harmonia, clareza e combinação dos ma-
tizes; o de Teixeira de Freitas seria uma contribuição de ideias e concepções 
pessoais para a nova ciência do Direito, todo ele tirado do seu próprio fundo. 
Teixeira de Freitas era, em relação ao direito, um nominalista, Nabuco, um 
realista; o que fascinava aquele era a nomenclatura, a divisibilidade das es-
pécies, a coordenação dos gêneros; o que seduzia Nabuco era o alcance da 
lei. Intelectualmente, em jurisprudência, um era um escolástico, outro um 
ético; quanto à forma, um ideógrafo, outro escritor. Teixeira de Freitas, é 
preciso dizer, não tinha a inteligência fina, elástica e dúctil bastante para as 
grandes abstrações; era inextricável sem ser sutil, e o seu naufrágio resul-
tou, em parte, de tê-la ele forçado a produzir o que ela, naturalmente, não 
teria dado. Nabuco também empregou, talvez, mais tempo do que devesse em 
habilitar-se na nova tecnologia jurídica, mas renunciou a ilustrar-se em uma 
vocação que não era a sua, em uma arte de que lhe faltava a inspiração: o seu 
código teria, assim, sido composto com o material concreto, compacto, em 
que ele trabalhava, e não com o material difuso, nebuloso, subjetivo, a que 
Teixeira de Freitas se afeiçoava. O código de Teixeira de Freitas seria uma 
teia de aranha que ele desdobrava da própria inteligência e cuja tenuidade e 
rijeza o seduziam como a Hegel um de seus labirintos de ideias; o de Nabuco, 
um edifício construído conforme as regras de alvenaria e da higiene para o 
bem-estar do maior número. A um bastava a beleza da concepção jurídica in 
se, como uma obra de arte; outro queria vê-la na aplicação, em seus efeitos, 
sobretudo em relação à estatística moral do país.118

que os filhos são um inconveniente para o pai; em que toda obra coletiva ou perpétua 
é proibida: em que as unidades morais, que são as verdadeiras, são dissolvidas a cada 
óbito; em que o homem ajuizado é o egoísta que se arranja para ter o menor número de 
deveres; em que o homem e a mulher são atirados à arena da vida nas mesmas condições; 
em que a propriedade é concebida não como uma coisa moral, mas como equivalente de 
um gozo sempre apreciável em moeda; tal código, penso eu, não pode engendrar senão 
fraqueza e pequenez.”

118 Comparação entre Nabuco e Teixeira de Freitas, Livro Quarto, Capítulo IV.
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CAPÍTULO VII

A ascensão liberal. A morte

Para o fim de 1877, era visível que a situação conservadora estava aca-
bando, com o declínio e a doença do duque de Caxias. Escrevia Nabuco 
a Dantas em 5 de dezembro:

Penso como você que uma situação política está próxima. O ministério 

é um cadáver que o Caxias, com todas as suas glórias e importância que 

exerce no ânimo do Imperador, não poderá galvanizar. O ministério só vive 

pelo nome do Caxias. Está próxima a nova situação – mas cumpre atender 

que tal proximidade, não havendo alguma pressão ou nova circunstância, 

bem pode ir até maio, que é quando o cuco canta.

E acrescentava:

Apesar dos supremos esforços que fiz, com prejuízo de minha saúde, 

não pude concluir o Código Civil no prazo ajustado, e pedi uma prorrogação 

de mais oito meses, a qual, juvante Deo, espero reduzir à metade.119

Com efeito, um mês depois, em 1º de janeiro de 1878, Caxias transmitia a 
Sinimbu, um dos chefes liberais, um telegrama com a ordem do Imperador 
de comparecer em São Cristóvão.

A formação do gabinete liberal de 5 de janeiro de 1878 foi uma ferida 
para Nabuco, consultado sobre ela pelo organizador somente depois do fato 
consumado. Quem conhece a parte que Nabuco teve na história do novo Par-
tido Liberal, sua posição entre os chefes, colocado por eles mesmos acima 
de todos, compreenderá bem que o desgosto dele não provinha tanto de o 
Imperador não o ter ouvido sobre o organizador, como de o organizador não 
o ter ouvido sobre a organização. Que o Imperador devia ouvir a Nabuco, 
era evidente, se as boas normas do sistema representativo eram um inte-
resse também da dinastia. Nabuco era apontado pelos chefes liberais como 

119 No estado em que se achavam os estudos e trabalhos de Nabuco, não é demasiado oti-
mista esse cálculo para a redação. Absorvendo-se durante alguns meses na terminação 
do Código, se não sobreviesse a fadiga cerebral e a doença, por outra, como ele dizia, 
juvante Deo, Nabuco em menos de oito meses podia completar a sua obra. Ele redigia a 
lápis em duas tábuas de ardósia, formando um livro; compondo de vinte a trinta artigos 
por dia, teria em pouco tempo a obra acabada, e ele podia compor muito mais com o seu 
hábito de redigir leis e as notas que tinha tomado.
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devendo ser o organizador, do que ele se escusava, alegando carência de 
recursos pessoais para se manter na posição e, por último, o Código Civil; 
era ele, entretanto, por aclamação geral, a primeira figura do partido, além 
disso conselheiro de Estado, e conselheiro cujo parecer, em questões impor-
tantes e numerosas, o Imperador tinha podido apreciar. Chamar a Sinimbu, 
desconhecendo inteiramente a situação de Nabuco no partido, era, da parte 
do Imperador, qualquer que fosse a sua intenção, uma falta, um agravo 
ao estadista e um erro político, porque era apelar para o Partido Liberal, 
desconhecendo-lhe a autonomia, o self-government, o seu direito de indicar 
para o governo o estadista de sua confiança. Nabuco, porém, nunca esperou 
ser chamado, ao menos espontaneamente. Ele sabia que o Imperador nunca 
reconheceria esse direito aos partidos de lhe forçarem, de qualquer modo, a 
escolha, e de fato Zacarias e Saraiva só faziam tornar ainda mais duvidoso 
o convite a Nabuco, quando o indicavam do Senado, dizendo que nenhum 
outro devia ser chamado.120 Em segundo lugar o Imperador – que podia sem-
pre alegar as declarações de Nabuco de que não queria o poder121 – tinha o 

120 Zacarias, ainda em 1877, referia-se assim no Senado a Nabuco (8 de fevereiro): “Correu 
algum tempo o boato de que a Majestade itinerante deixou assentado que se conservasse 
o status quo até a volta. O orador não acolheu jamais nem poderia acolher semelhante 
boato. Se acreditasse, pediria ao nobre presidente do Conselho que adiasse o Parlamento 
para outubro, e neste caso, postas em férias as câmaras, o orador procuraria persuadir 
aos seus correligionários que aconselhassem o seu rei (o Senado sabe a quem alude) a 
fazer uma viagem ao Oriente, e o orador muito instantemente lhe rogaria que, além do 
mais, averiguasse as dimensões e qual a madeira da caixinha em que Alexandre guar-
dava os poemas de Homero. Estudado e bem averiguado esse ponto, voltaria o estimado 
chefe dos liberais completamente iluminado. O Código Civil e seus regulamentos nasce-
riam como por milagre de seu cérebro, os problemas agitados no seio do Partido Liberal 
receberiam uma solução pronta e condigna...”

Quanto a Saraiva, ver antes discurso citado, de 11 de agosto, 1875: “É V. Exa. [Nabuco] 
quem deve ser chamado, porque é o chefe do Partido Liberal, e se há sistema parlamentar 
entre nós ninguém poderá subir antes do nobre senador.”

121 Esse desejo de não ser ministro, Nabuco o manifestava sempre a todos, da tribuna e na 
intimidade, e alguns dos seus íntimos o eram também do Imperador.

Quando se nomeia a comissão executiva do partido, em 1875, Nabuco respira, pensando 
ter achado uma tangente para escapar à contingência de sua posição. Nesse tempo, 
Gladstone tinha deixado a Lord Hartington a direção do Partido Liberal, que volta de-
pois a reassumir um tanto inesperadamente. É a esse episódio que alude a seguinte carta 
de Nabuco a Dantas, 13 de fevereiro: “Cada dia desejo mais a vida privada, a exemplo 
de Gladstone, que aliás não é doente como eu, e não tem sobre si o encargo de um Có-
digo Civil, objeto que me preocupa exclusivamente, e não me dá tempo para seguir os 
negócios. Felizmente livrei-me, apesar da sua oposição, do encargo de chefe, e conse-
quentemente do de ser ministro: mas ainda me pesa a responsabilidade de presidente do 
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melhor dos pretextos, motivo mesmo, para não recorrer a Nabuco em 1878: 
o de deixá-lo acabar o Código Civil. Por último, Nabuco via bem que o Im-
perador não tratava de desgostá-lo; se o não queria, era porque, apesar de 
todo o seu desejo de agradar-lhe, Nabuco era intelectualmente um irredutí-
vel; aceitava dele todas as ideias que pudesse tornar suas, que o pudessem 
inspirar e dirigir mesmo – dele Imperador como de qualquer outro –, mas 
não se encarregaria de nenhuma política de que antes o não convencessem. 
Entre Nabuco e Sinimbu, a preferência do Imperador era por este. Homem 
do mundo, dominando-se superiormente, de maneiras quase ternas e toda-
via cheias de reserva, afetuosas, mas mantendo todos a distância, Sinimbu 
escondia sob essa superfície glacial, polida, uniforme, como a de um espelho, 
o seu verdadeiro temperamento: por fora, pode-se dizer, ele era todo calma e 
harmonia; no íntimo, havia paixão e violência. Ao mesmo tempo, porém, que 
homem de sala, ele era homem de Corte, e por esse lado o Imperador podia 
ter certeza de que nunca lhe sentiria senão o aveludado das patas, não lhe 
conheceria senão a cariciosa flexibilidade felina. Depois, Sinimbu não podia 
exigir a presidência do Conselho; chamando-o, era o Imperador que o consa-
grava chefe dos chefes; provocando a sua gratidão, podia contar com ele até 
o sacrifício. A diferença maior, entre ele e Nabuco, não era, porém, essa, e 
sim que Sinimbu, exceto no campo que lhe era próprio, o dos melhoramentos 
agrícolas, era politicamente um neutro, um indiferente, qualquer que fosse 
a aparência de sua linguagem, aos lados que se hostilizavam, e intelectual-
mente um inerte, cujo movimento tinha que proceder de outros. A chamada 
dos liberais não era pequena questão para o Imperador, pendente a eleição 
direta, em que, chamando-os, ele renunciava a um dos seus mais caprichosos 
preconceitos e também a um dos mais pronunciados temores que manifestou 
no seu Reinado: o preconceito contra a eleição direta e o temor à Constituinte. 
Em tais circunstâncias, o inaugurador da perigosa situação tinha que ser 
um político de toda sua confiança, isto é, sobre o qual ele presumisse poder 
exercer todo o seu ascendente e fascinação. Talvez lhe parecesse que não 
conseguiria de Sinimbu o que não conseguisse também de Nabuco, mas nos 
ministérios anteriores ele tinha observado a índole dos dois homens, e sentia 
que Nabuco era essencialmente um líder, um guia, um condutor político, e 
que mesmo quando Nabuco tomasse a direção preferida por ele, havia de 

Centro, quando as reuniões são tão difíceis e minhas convocações são a voz que clama no 
deserto.” Nem Dantas nem o partido, porém, admitiam a declinatória.
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andar à frente, havia de arrastá-lo, havia de imprimir ao movimento o cunho 
estratégico, ou o objetivo, que lhe inspirasse a sua imaginação própria. Por 
tudo isso, Nabuco compreendia que o Imperador não quisesse a sua compa-
nhia como primeiro-ministro, e preferisse outro dianteiro para as grandes 
jornadas do reinado, em que queria dirigir a marcha e regular o passo da 
caravana. O convite a Sinimbu foi para Nabuco uma ligeira e amortecida fe-
rida em seu amor-próprio: estava preparado para recebê-la. O modo, porém, 
por que o seu velho amigo, chamado em lugar dele, o pôs de lado na formação 
do primeiro ministério da situação – situação de que, pela categoria a ele re-
conhecida por seus pares durante o último decênio todo, tanto quanto pela 
autoridade intelectual que exercia no partido, podia presumir-se o criador, 
e, se vivesse, teria sido o árbitro –, esse golpe, sim, magoou-o na sua fibra 
mais sensível: a franqueza, a confiança, a lealdade, o desinteresse, com que 
cooperava em política com os seus associados, a dedicação, com que servia 
aos seus amigos.122

Nabuco, entretanto, era tão desapegado do poder que qualquer ferida 
dessa natureza cicatrizaria logo. Mesmo esse procedimento de Sinimbu, ele 
o explicará generosamente pela fisiologia das paixões humanas, cuja leitura 
tinha para ele talvez o atrativo de uma consolação perene. Atribui logo a 
gaucherie do seu companheiro de Olinda à timidez, ao receio de prestar vas-
salagem a outrem, que não o Imperador, ele primeiro-ministro, de reconhe-
cer acima de si um diretor espiritual do partido – que assim faria sombra, 
não só ao gabinete, como à própria Coroa; daí a linguagem uniforme que 
Nabuco emprega para com todos que se dirigem a ele:

Desde que um dos chefes do partido se torna o presidente do Conselho, 

só ele fica chefe, só ele deve governar, e aos demais não é lícito embaraçar 

a sua liberdade de ação ou importuná-lo com conselhos que ele não pedir. 

(carta a Barbosa de Almeida, em 21 de janeiro, 1878)

Mais fundo do que essas peripécias da política, da qual ele gradualmente 
se ia retraindo, devia abalá-lo a morte sucessiva de dois homens que, por tí-
tulos diversos, eram duas grandes figuras do seu tempo, cuja falta escurecia 
para ele o recinto do Senado, e repercutia como uma contração dolorosa em 

122 A Saraiva (16 de janeiro) ele diz somente: “Sempre esperei que o nosso Cansanção fosse 
o chamado... Ele fez-me a honra de consultar sobre o ministério, depois de organizado; 
achei-o bom, e quando o não achasse, não era mais tempo de desfazê-lo...”
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sua própria individualidade política. As relações que o ligavam a Zacarias 
no Senado e no conselho liberal, e ao marquês de São Vicente no Conselho de 
Estado e no Senado, eram da ordem desses travamentos misteriosos do cére-
bro, que não se podem despedaçar, sem que o próprio tecido vital comece a 
rasgar-se de algum modo. Na mocidade pouco importará ao ator ver cair ao 
seu lado os que representavam os principais papéis no mesmo drama que 
ele; na velhice, porém, tais perdas correspondem à atrofia de células e fibras 
dele mesmo; a morte não é mais somente o desaparecimento do camarada 
que lhe servia de interlocutor, que o sustentava ou contradizia, seu auxiliar 
ou seu rival; reflete nas faculdades, nas simpatias, nas emulações, no pra-
zer, na coragem, que a presença daquele constante companheiro despertava, 
inspirava, excitava no que sobrevive. A morte de Zacarias, ainda no vigor 
de sua forma ágil e elástica, precedendo por dias, talvez preparando, a volta 
do Partido Liberal ao poder, devia estremecer o organismo combalido de 
Nabuco, ainda mais que a de São Vicente, seu êmulo no Conselho de Estado, 
nosso último publicista, com quem devia eclipsar-se a escola conservadora.

No estado de fadiga e depressão em que se achava, agitado interiormente 
pelos sacudimentos e sobressaltos da grande obra a que estava obrigado e 
tinha que prosseguir, lutando contra o destino, Nabuco decerto não resisti-
ria ao primeiro gérmen infeccioso que lhe invadisse o organismo. Colhido, 
no verão de 1878, por uma febre biliosa, sucumbe rapidamente em 19 de 
março, na idade de 65 anos incompletos.123 A morte tinha sempre uma grande 

123 “Há oito dias sentiu-se vagamente incomodado, dando a isso pouca importância, por atri-
buir os sintomas à fadiga; como nos dias posteriores o abatimento aumentasse, o Gouvêa 
instou por passar a noite de quinta-feira junto ao leito para melhor conhecer a causa 
do mal; de fato, verificou um acesso de febre, que cedeu pela manhã. Na sexta-feira, 
15, desceu meu pai pela última vez ao seu escritório; durante o dia apareceu de novo 
a febre, que fez remissão à tarde. Chamado o Santa Isabel, e de acordo com o Gouvêa, 
fizeram aplicação de quinino. A febre pareceu ceder no sábado à noite. No domingo, 
porém, apresentou-se com caráter assustador. Na segunda-feira foi chamado o Pertence. 
Infelizmente, porém, todos os recursos, toda a medicina, foram impotentes. Os acessos 
sucediam-se com intensidade até que ontem, terça-feira, 19, às 2 horas e 10 minutos da 
tarde, ele faleceu.” (carta a mim, de meu irmão Sizenando, em 20 de março de 1878).

“Eu fui o seu enfermeiro. Noite e dia velei junto ao seu leito. Daria gostoso a minha vida 
pela dele. Mas, nada; a sua organização estava profunda e irremediavelmente abalada, e 
desde o primeiro dia da moléstia eu previ o fatal desenlace.” (carta de meu cunhado Dr. 
Hilário de Gouvêa) 



144     UM ESTADISTA DO IMPÉRIO

preocupação religiosa124 para ele; e assim como seu pai falecera na vigília de 
São José, era-lhe dado render a alma no dia mesmo do Patriarca, cujo nome 
devotamente trazia, e a quem toda a vida invocara para a sua última hora.

O perigo de Nabuco alarmara a cidade. A sua desaparição cai como um 
raio sobre o país,125 ainda mais por se seguir à de Zacarias, São Vicente e 
Alencar.126 Seu acompanhamento ao cemitério de São João Batista reflete bem 
o assombro geral.127 Entre os ministros, sumidades políticas, magistrados, 

124 Às sextas-feiras não deixou Nabuco, durante anos, de fazer sua romaria à capela de Nossa 
Senhora da Conceição e Boa Morte ou à de Nosso Senhor dos Passos. No seu diário ele sem-
pre associa os fatos e ocorrências domésticas importantes ou de bom agouro para ele ao 
padroeiro do dia. Assim quando adoece gravemente de febre amarela em 1859: “Periguei, 
e fiquei salvo no dia de Santa Ana.” As cartas à sua mulher e filhos precedia-as ele sempre 
da invocação da Virgem. Insensivelmente suas exclamações eram outras tantas orações 
jaculatórias. Pode-se dizer que nunca se ausentava dele o pensamento da misericórdia 
divina, do abandono, da resignação nas mãos de Deus, da confiança em uma justiça ulte-
rior e final, muito diversa do juízo dos homens. Religiosamente, Nabuco morre a mesma 
criança que sua mãe deixara órfã aos dez anos.

125 “Durante os dias em que esteve enfermo o Sr. conselheiro Nabuco de Araújo, foi extraor-
dinária a concorrência de pessoas de todas as classes e partidos que iam à casa do gran-
de estadista saber notícias de sua saúde. Logo que se soube do triste desenlace foi geral a 
consternação. Avaliavam todos a importância do vácuo que se faria no país...” (A Refor-
ma, 20 de março)

“A notícia da morte do senador Nabuco foi um raio que caiu sobre esta cidade, a qual, na dor 
com que a acolheu, revelou o grau de estima em que tinha o ilustre finado.” (correspondência 
do Rio de Janeiro para o Diário da Bahia) O mesmo em todos os jornais do Rio e das províncias.

126 “José de Alencar, marquês de São Vicente, Zacarias de Góes, Nabuco de Araújo, quatro 
linhas que podem encerrar no seu centro todo o Império do Brasil.” (Folhetim do Jornal 
do Commercio, 23 de março) A nota é geral na imprensa: “Há pouco Pimenta Bueno, agora 
Nabuco; são nomes que deixam grande vácuo na época atual, vácuo difícil de preencher, 
porque a natureza não é muito pródiga dessas naturezas excepcionais, destinadas a ilus-
trar os povos e a conduzir o desenvolvimento da vida das nações.” (O Cruzeiro)

127 “Mais de 150 carros formaram o préstito fúnebre, e em todos os semblantes dos amigos 
e afeiçoados do ilustre finado, que foram dar-lhe essa prova inequívoca de dedicação, 
lia-se a saudade que deixou na pátria um dos maiores homens que nela tem erguido a 
cabeça, sempre venerado por todos os seus cidadãos.” (Jornal do Commercio) “Aqueles 
que na tarde de ontem atravessaram aquelas paragens dos bairros do Catete e Botafogo 
descobriram-se respeitosos ante o mortuário e solene préstito, que amigos e admiradores 
acompanhavam... (Gazeta de Notícias) “Pode-se dizer que jamais se viu no Rio de Janeiro 
um tão longo acompanhamento fúnebre.” (A Reforma) “Ainda aqui não houve enterra-
mento tão concorrido.” (correspondência do Diário da Bahia) O cronista da Reforma e o 
correspondente do Diário referem-se à sua geração: o préstito de José Clemente e o do 
marquês de Paraná tiveram ainda mais que o de Nabuco o caráter de um luto público; 
também faleceram em uma época em que as manifestações de ordem política ou nacio-
nal tinham maior relevo e importância na vida da cidade, avultavam e impressionavam 
mais a população.
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advogados, diretores da imprensa, literatos e artistas, representantes das di-
versas classes e de todos os matizes políticos, destacava-se ao lado do féretro 
o visconde do Rio Branco,128 já então, sem o suspeitar, enfermo, e, por isso, tão 
condenado para a política, como ele;129 Octaviano, a quem a fase liberal re-
servava130 somente decepções e desgostos, e para quem Nabuco era a última 
esperança do partido; Saldanha Marinho – e ao seu lado Quintino Bocaiuva 
– à testa desse grupo esperançoso, impaciente e descrente das reformas, do 
qual se pode afirmar que só se destacou do liberalismo para a República, 
e, talvez, que só não regressou para a monarquia liberal131 porque o Impe-
rador não se quis inspirar nos conselhos de Nabuco.132 Para os conservado-
res desaparecia a principal garantia de moderação com que podiam contar 
na situação nova, o adversário que, como plena segurança, instituíam seu 

128 “Ali... via-se o rosto sereno, de tantos pleitos ganhos e de tanta glória segura, do visconde 
do Rio Branco, amigo e êmulo do morto...“ (Gazeta de Notícias)

129 O visconde do Rio Branco faleceu dois anos depois, em 1880.

130 “... Octaviano, musa da imprensa, atribulado e tristonho, por ver findo o homem único 
com o qual prometera ser ministro de Estado.” (Gazeta de Notícias)

131 “Vamos às consequências deste adiamento infinito das reformas. Uma mocidade espe-
rançosa fazia parte do Partido Liberal. Impaciente, descrente das reformas, passou o 
Rubicão, organizou o Partido Republicano, que ainda não existia no país. E hoje, senho-
res, estranhais a vossa obra; e quereis que em um governo livre não possa haver um 
Partido Republicano, que aliás não é de ação, mas de opinião! Destes causa a este partido. 
O que fazer! Fechar-lhe a boca? Ah! Isto era cômodo, mas perigoso.” Nabuco, discurso de 
20 de fevereiro de 1871.

132 Sobre aproximação possível dos republicanos, por intermédio de Nabuco, ver a interes-
sante polêmica de 1874 entre Quintino Bocaiúva e Aristides Lobo. O fato é que, apesar 
do Manifesto e da separação, o Partido Republicano foi por algum tempo como que um 
pronunciamento do Partido Liberal, não se julgando impedimento para militar nesse 
partido a profissão de crenças republicanas, como sempre tantos liberais tiveram, so-
bretudo na mocidade. É essa promiscuidade e velha camaradagem política que explica 
fatos como a entrada de Lafaiete Rodrigues Pereira para o gabinete Sinimbu, a eleição 
de Saldanha Marinho para a Câmara e a de Cristiano Ottoni para o Senado, pelo impulso 
da vitória liberal. Entre um republicano e um liberal adiantado, só mais tarde haverá 
antagonismo; por muito tempo liberalismo e republicanismo foram termos conversíveis. 
Nabuco, porém, preferia a solução, explicado o fenômeno da desligação do novo partido, 
sua razão de ser: trazê-lo em massa à união liberal por meio das reformas – ao expediente 
de atrair suas mais brilhantes personalidades e principais combatentes. O fato é que 
durante dez anos a aspiração republicana será neutralizada pelo direito de precedência, 
reconhecido pelos republicanos mais genuínos, da abolição da escravatura; a essa podia 
seguir-se alguma outra liga da mesma natureza, e a cooperação entre elementos demo-
cráticos, apesar de provisória, tornar-se indefinida na duração.
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árbitro;133 aos liberais, na maior parte descontentes, apreensivos, surpreen-
didos com o gabinete, a morte de Nabuco,134 no início do seu domínio, figura-
va-se uma fatalidade. A homenagem tem o cunho de uma meditação pública 
sobre o futuro, sobre as contingências que o encerramento do “oráculo” po-
deria trazer ao destino nacional.135

133 Os conselhos de Nabuco à nova situação eram com efeito no sentido da menor reação 
possível. Os conservadores, seus amigos pessoais, sabiam bem que ele não aceitaria o 
governo; pareciam, assim, desejar a Saraiva, que mais se aproximava dele em impar-
cialidade, não por espírito de equidade e benevolência, como ele, mas de sobranceria e 
império. “Lá vai outra profecia” (que se realizou) escrevia Nabuco a Saraiva, em 16 de 
janeiro de 1878. “V. Exa. que seria o primeiro, se aqui estivesse, será o segundo organi-
zador, feitas as eleições e vindo a Constituinte. Deus o queira, para bem deste país. Até 
esta hora não há presidentes nem chefes de polícia: aplaudo este vagar e reflexão com que 
procedeu o Cansanção, ao inverso da sofreguidão e violência com que se houve o Itaboraí 
em 1868. Os conservadores, quando houve a crise, lembrados daquelas belas palavras 
ditas por V. Exa., no Senado, sobre a necessidade de moderar a reação subindo os liberais, 
queriam para organizador a V. Exa. e não ao Cansanção, que eles temiam por violento. 
Enganaram-se, porque o Cansanção tem seguido os conselhos e normas de V. Exa.”

134 “Não somos nós,” dizia A Reforma, órgão do partido, assinalando que Nabuco não dei-
xava sucessor, “não é o Partido Liberal que tem o direito de chorar exclusivamente o 
passamento do seu ilustre chefe; é a nação inteira, de quem ele era o farol e o guia, e 
cujo eclipse seria fatal para a sorte de nosso país se ele não houvesse fecundado com o 
seu gênio a geração que lhe sobrevive e que, se não acha um sucessor para preencher o 
seu lugar vazio, tem pelo menos, no seu próprio seio, o gérmen do seu espírito, que há de 
mais tarde florescer e frutificar, garantindo, na sucessão dos tempos, a perpetuidade da 
herança opulenta que ele nos lega.” “Para a família liberal a perda é irreparável,” dizia 
na Assembleia Provincial de São Paulo Moreira de Barros, futuro líder da Câmara. “Ela 
perde o seu mais distinto conselheiro, aquele que, para tudo e para todos, era o guia se-
guro e cuja opinião era ouvida como um oráculo.”

135 “O senador Nabuco ocupava na história política e parlamentar de nossa pátria o posto 
culminante do grande conselho. Nas questões graves, nas crises sérias, nas grandes obras 
de construção ou de reparação nacional, era para ele que se volviam todos os olhos, era 
a sua palavra que se esperava como a sanção suprema da experiência e da sabedoria” (A 
Reforma, 20 de março).

Moreira de Barros, no discurso citado, refere-se à perda “de uma dessas preciosas vidas 
que constitui por si só o patrimônio e riqueza de uma geração”. “É necessário que às 
veias da pátria acuda muito sangue novo para que não fique anêmica com a perda de 
tanto sangue bom” (Alencar, São Vicente, Zacarias e Nabuco). Folhetim citado do Jornal do 
Commércio, O Cruzeiro, redigido por um espírito culto, tão independente quanto original, 
o Dr. Henrique Correia Moreira, escrevia: “Sem dúvida entre essas novas gerações que aí 
despontam, entre aquela que se avigora, há grandes talentos, que o estudo consolidará, 
e que, por seu turno, ocuparão entre seus contemporâneos os lugares que deixam vazios 
os grandes homens que se extinguem: mas estas esperanças, fundadas na lei imutável 
que rege o encadeamento das coisas humanas, são absolutamente impotentes para nos 
consolar da perda de um grande cérebro que se dissolve, de um caráter que desaparece, 
de uma grande luz que se apaga.”
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CAPÍTULO VIII

Nabuco e a monarquia
I – O fim do Império (1878-1889)

A vida de Nabuco termina em 1878 com a subida da situação liberal, mas 
pode-se dizer que ele morre já no epílogo da monarquia brasileira. 
O período que resta é tomado pela propaganda abolicionista, que ne-

nhum homem de Estado, nos dois partidos, ampara com a sua responsabili-
dade na fase em que era possível resolvê-la generosamente, conciliando os 
proprietários. Quando o governo a chama a si, em 1884, a questão já tinha 
tomado, com a libertação do Ceará, velocidade irresistível, e mesmo a tran-
sação tentada pelo gabinete Dantas é frustrada pela aliança dos dissidentes 
liberais com o Partido Conservador, do que resulta a volta dos Conservadores 
ao poder, em plena agitação social, com a política da resistência. Logo sobre-
vém a questão militar, prenúncio do futuro 15 de Novembro; depois – com a 
impotência dos partidos, que haviam garantido à lavoura a posse tranquila 
dos seus escravos, com as libertações em massa pelos proprietários mais 
abastados, com a ação revolucionária de Antônio Bento e a evolução agrí-
cola de Antônio Prado (que troca a escravidão pela imigração), produzindo 
a defecção de São Paulo – a abolição imediata sem indenização. Segue-se, em 
declive rápido, torrencial, escumante, como os cachões de uma catadupa, a 
dissolução do Partido Conservador; a campanha, a cuja frente se põe o conde 
d’Eu, para conter a onda republicana, que jorra impetuosamente do seio dos 
antigos partidos; o seu refluxo pela expansão econômica, monetária, que, 
um momento, sob Ouro Preto, a represa do lado das fazendas, mas que, ao 
sorriso da Fortuna, insensivelmente, se desacautela do lado dos quartéis; 
por fim a deposição da monarquia pelo Exército e a conserva, em alto mar, 
pela Armada, do pequeno vapor Alagoas, que conduzia para o exílio o velho 
Imperador, desde 1887 decadente, sombra política de si mesmo, mas para o 
qual se abria, ainda assim, a mais nobre fase da sua vida, a que devia revelar 
a sublimidade do homem.
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II – A linha política do Reinado136

Antes de tudo, o Reinado é do Imperador. Decerto ele não governa direta-
mente e por si mesmo, cinge-se à Constituição e às reformas do sistema par-
lamentar; mas como ele só é árbitro da vez de cada partido e de cada esta-
dista, e como está em suas mãos o fazer e desfazer os ministérios, o poder é 
praticamente dele. A investidura dos gabinetes era curta, o seu título precá-
rio – enquanto agradassem ao monarca; em tais condições só havia um meio 
de governar, a conformidade com ele. Opor-se a ele, aos seus planos, à sua po-
lítica, era renunciar o poder. Algum ministro podia estar pronto a deixar o 
governo, apenas empossado; o gabinete, porém, tinha tenacidade, e o partido 
lhe impunha complacência à vontade imperial por amor dos lugares, do pa-
tronato. Insensivelmente os ministérios assentiam, assim, no papel que o Im-
perador distribuía a cada um no seu reinado. Romper com ele foi por muito 
tempo impossível em política. O Senado, o Conselho de Estado viviam do seu 
favor, da sua graça. Nenhum chefe quisera ser incompatível. A tradição, a 
continuidade do governo está com ele só. Como os gabinetes duram pouco e 

136 O reinado de D. Pedro II (1840-1889), pode-se dividir em seis fases distintas:

– de 1840 a 1850, consolidação da ordem interna, fim das revoluções, aperfeiçoamento do 
governo parlamentar, luta contra o tráfico:

– de 1850 a 1863, política exterior, equilíbrio do Prata, conciliação política, empreendi-
mentos industriais, emissões bancárias, abertura do país pelas estradas de ferro, cen-
tralização crescente;

– de 1864 a 1870, Guerra do Paraguai;

– de 1871 a 1878, emancipação gradual, liquidação diplomática da Aliança, começo da 
democratização do sistema (imprensa e condução baratas – os bondes, que tinham come-
çado em 1868, revolucionam os antigos hábitos da população – ideia republicana, viagens 
imperiais e caráter democrático que o Imperador nelas ostenta e depois delas assume);

– de 1879 a 1887, eleição direta, agitação abolicionista, importância maior do Sul pelo 
progresso rápido de São Paulo, desaparecimento de antigos estadistas, novos moldes, 
processos e ambições; 

– de 1887 a 1889, doença do Imperador, seu afastamento gradual dos negócios, desconten-
tamento do Exército, abolição súbita, prevenções contra o Terceiro Reinado (da grande 
propriedade contra a Princesa Dona Isabel; do Exército contra o conde d’Eu, futuro Im-
perador), ouro abundante, febre da Bolsa, positivismo, surpresa final de 15 de Novembro.

Sobre o Reinado, ver especialmente o admirável resumo D. Pedro II por B. Mossé (Paris, 
Firmin Didot, 1889), trabalho que foi escrito – salvo o prefácio e dois capítulos – pelo 
barão do Rio Branco. Ver também uma espécie de testamento, com título Fé de ofício, en-
viado de Cannes em 1891 por D. Pedro II ao visconde de Taunay, e por este publicado no 
Jornal do Commercio (28 de maio) e em opúsculo. Nenhum outro documento projeta tanta 
luz sobre as aspirações do reinado como esse rápido e imperfeito apanhado de reminis-
cências, feito pelo Imperador enfermo como consolação do desterro.
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ele é permanente, só ele é capaz de política que demande tempo; só ele pode 
esperar, contemporizar, continuar, adiar, semear para colher mais tarde, em 
tempo certo. Enquanto precisa de tornar a sua autoridade incontestável, os 
políticos mais importantes são conservados a distância do trono. Olinda, tal-
vez por ter sido uma espécie de rival da realeza em 1840, só volta ao governo 
em 1848 – e ainda assim era logo dispensado –, quando o Imperador já go-
vernava só, e depois de Olinda ter feito habilmente o seu estágio de aspirante 
e não fazer mais sombra ao seu antigo pupilo político. Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, o homem da resistência à Maioridade, morre em 1850 sem ter 
sido ministro do Imperador. Honório Hermeto Carneiro Leão (Paraná), tam-
bém setembrista e antimaiorista, outro independente, vassalo igual ao rei, 
é chamado em 1843, e despedido em fevereiro de 1844. Depois desses exem-
plos, os novos educam-se na convicção de que nada podem valer senão pela 
sua confiança e tolerância.

É ele só quem regula os acessos e as garantias. À primeira grande fornada 
de conselheiros de Estado, a de 1842, ele era talvez jovem demais para a ins-
pirar, fazia-se no Ministério Aureliano Coutinho (visconde de Sepetiba); mas 
logo depois ele é quem nomeia cada conselheiro de Estado, até quase o fim, 
quando ele mesmo perde o gosto de escolher, talvez porque a estatura dos po-
líticos vai diminuindo em progressão ainda maior para ele, do que aos olhos 
dos que não praticaram com os mais antigos conselheiros de Estado do rei-
nado, e não conheceram Olinda, Monte Alegre, Maia, Paraná, Alves Branco, 
Macaé, Maranguape, Abrantes, Paula Souza, Manuel Antônio Galvão, Abaeté, 
José Clemente Pereira, visconde de Albuquerque, Jequitinhonha, Itaboraí, 
Uruguai, Eusébio de Queirós, Manuel Felizardo de Sousa e Melo e outros.

Num ponto sente agudamente e sua suscetibilidade é grande: não deve 
ser suspeito de ter validos. Depois que termina o seu noviciado e dispensa os 
conselhos de Aureliano Coutinho (Sepetiba), e o reduz a um político tão de-
pendente, tão ignorante dos altos mistérios como os outros, não quer, ao seu 
lado e nos seus conselhos, individualidades culminantes, governando com o 
seu prestígio e à sua sombra, como se tivessem poder próprio sobre a nação. 
A nenhum estadista ele reconheceu nunca a posição própria, incontestável, 
que a rainha Vitória teve que reconhecer, com a perfeição do self-government 
parlamentar no seu reinado, a Gladstone e Disraeli, por exemplo, de che-
fes independentes dos respectivos partidos com direito mútuo à reversão do 
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governo.137 Ninguém sabe o dia seguinte senão ele.138 Ele forma a corrente da 
administração, ora num sentido, ora em outro; só ele sabe o verdadeiro des-
tino da navegação. Assim, notavelmente, na questão dos escravos: desde 1865 
ou 1866, como vimos, no gabinete Olinda, ele se decide; Olinda opõe-se, ele 
conquista Nabuco, Saraiva, Paula Sousa; tem no campo conservador Pimenta 
Bueno, mas a Guerra do Paraguai atravessa-se no caminho, ele cede, adia; 
depois, com um presidente do Conselho menos refratário, Zacarias, adian-
ta o trabalho no Conselho de Estado, faz elaborar pelos dois partidos a fu-

137 Todos os estadistas do Reinado, em um momento ou outro, sentiram-se do sistema do Im-
perador. Em duas cartas, escritas na confiança de pai a filho, Nabuco, pouco antes de mor-
rer, refere-se à preterição do seu nome, “em outras ocasiões em que eu mais podia e mais 
influía... em situações que criei e cuja direção me competia”. Por isso, quando chamado 
“depois de três que não puderam organizar,” “temendo grandes resistências, recusei a 
honra ou o presente grego.” Isso o não afastava do Imperador, a quem devia gratidão, a 
quem não atribuía hostilidade pessoal, e que, para ele, era “a encarnação de um grande 
princípio”. O sentimento da irresponsabilidade do Imperador era o característico dos ho-
mens da antiga escola. Eusébio de Queirós, em carta escrita de Hamburgo em 15 de junho 
e dirigida a Paranhos, falando do convênio de 20 de fevereiro desse ano, dizia: “Daí me 
mandaram dizer que V. Exa. não tinha ido, por ocasião de sua chegada, cumprimentar o 
Imperador. Talvez porque daqui eu não possa bem julgar, parece-me que não fez bem. O 
Imperador deve sempre estar fora das nossas questões, ainda quando nos parece que não 
devera concordar em sacrificar quem, por confiar muito nele, se sacrificou. Mas confio 
tanto no tino de V. Exa. que suspendo o meu juízo.” (carta no arquivo do barão do Rio 
Branco) 

Essas queixas íntimas são as de todos os outros homens do Reinado da mesma categoria: 
do próprio Eusébio, que não quis ser organizador pelos mesmos motivos que Nabuco; 
de Olinda, que só o foi tarde; de Vasconcelos, que não pôde ser, como de Rio Branco, de 
Zacarias, de Cotegipe. Não se deve entretanto presumir má vontade do Imperador contra 
qualquer dos homens a quem ele não recorria, quando a opinião os indicava, ou sacri-
ficava em conflitos em que o seu amor-próprio político estava empenhado: significava o 
seu modo de arquitetar o seu reinado, o seu estilo de governar, o seu método de distribuir 
os papéis, de ensaiar e encenar a política. Tanto no Ministério Paraná como no Ministério 
Olinda, os colegas de Nabuco, pelo modo por que o Imperador o tratava, pensavam que ele 
o queria para organizador. A todos os outros ele deu também as mais assinaladas provas. 
O fato é que o Imperador nunca repartiu o poder permanente: a questão é se ele assim não 
desguarneceu o trono, por medo de ficar prisioneiro dos partidos ou da oligarquia, que 
logo se constituiria com o parlamentarismo puro. Num sentido a responsabilidade do 
fracasso final sendo dele, porque ele teve a escolha entre todos os homens de seu tempo, 
distribuiu como quis o santo e a senha da monarquia a todos os governos, não deixando 
tomar precaução alguma para sua defesa, que entregava ao bom senso do país. O que se 
pode afirmar é que onde D. Pedro II naufragou, qualquer outro naufragaria antes dele e 
talvez de pior modo.

138 “A mudança do ministério foi inesperada, porque no Brasil nunca os ministros sabem 
quando hão de deixar as pastas ou quem os substituirá.” (Holanda Cavalcanti em 1861, 
citado por Teófilo Ottoni, mesmo ano)
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tura lei; Zacarias, porém, torna-se incompatível com Caxias, a guerra é o 
interesse primordial, Caxias o homem necessário, Zacarias é sacrificado e 
com ele o Partido Liberal; os conservadores têm que subir, o chefe conser-
vador é Itaboraí, o Imperador então pretere a questão, que, no seu espírito, 
está em segundo lugar, em favor da que tem o primeiro, a guerra; termina-
da, porém, a guerra, o relógio infalível de São Cristóvão dá a hora da eman-
cipação; quem aceitar o governo é para conformar-se; vem São Vicente, vem 
Rio Branco, viria Sousa Franco, mas enquanto a questão não estivesse resol-
vida, não viria nenhum que a pudesse estorvar. 139 Assim com a Guerra do 
Paraguai. Assim com a eleição direta, que, enquanto o Imperador não desiste 
ou não se rende, é um obstáculo para qualquer governo ou político que pen-
sasse nela (os liberais, Cotegipe, Paulino de Souza); a princípio qualquer que 
fosse o meio de realizá-la, depois sem reforma da Constituição. Como a refor-
ma eleitoral, a chamada liberdade de ensino, o decreto Leôncio de Carvalho, 
espécie de noli me tangere para as administrações todas que se sucedem.

O governo era feito por todos desse modo – o que é que o Imperador quer, 
o que é que ele não quer? Os que faziam política fora dessas condições esta-
vam condenados a não ter nenhum êxito; é por isso que os propagandistas 
de qualquer ideia não tinham nada conseguido enquanto não despertavam o 
interesse do Imperador e não moviam a sua simpatia. Conseguido isso, o con-
curso dos partidos, dos governos, precipitava-se como uma avalanche; assim 
em tudo, principalmente na questão magna do Reinado, a escravidão: o pro-
nunciamento de Rio Branco, em 1871, de Dantas, em 1884, de Cotegipe, em 
1885 – João Alfredo, em 1888, aproveita a ausência do Imperador para fazer 
a abolição imediata, mas se o Imperador estivesse no Império ele teria igual-
mente sido chamado para resolver o problema, ainda que de outra forma – 
correspondem à conversão prévia do Imperador.

Esse poder era, porém, um fenômeno natural, espontâneo, a resultante 
do nosso estado social e político. Se é um poder sem contraste, não é por culpa 
dele, mas pela impossibilidade de implantar em uma população como a bra-
sileira a verdade eleitoral, e porque a verdade eleitoral ainda tornaria o elei-
torado mais adeso ao governo qualquer que fosse, isto é, ao poder que tinha 

139 “Creio também conveniente dizer a V. Exa. que me parece provável que sua recusa im-
portará na passagem do poder para a opinião pública contrária.” Carta de São Vicente a 
Rio Branco, de 29 de janeiro de 1871, convidando-o, de ordem do Imperador, a vir à Corte 
para organizar o gabinete. (do arquivo do barão do Rio Branco)
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o direito de nomear. Nesse sentido era um poder indestrutível. Só haveria, 
com efeito, um meio, exceto a revolução republicana, de fazer render o poder 
pessoal: era fazer surgir, diante da Coroa onipotente, câmaras independen-
tes. Aí estava, porém, a impossibilidade; essa foi a grande quimera dos pro-
pagandistas da eleição direta, e depois dos homens de Estado que esperaram 
dela a regeneração do sistema representativo, como os liberais de 1868, os 
conservadores de Paulino de Souza e do barão de Cotegipe. Quando, depois de 
grande resistência, o Imperador, que sempre com o tempo se deixou vencer, 
e se deu por vencido e não convencido, cedeu, e realmente Saraiva conseguiu 
um primeiro resultado, qual foi a consequência? Que “o país real” com esse 
primeiro ensaio de verdade eleitoral ficou tão anarquizado quão corrompido; 
que o Parlamento veio representar a doença geral das localidades, a fome de 
emprego e de influência; a dependência para com o governo. Era sempre o go-
verno, senão o de hoje, o de amanhã, e só o governo, que podia fazer a eleição. 
Quanto mais verdadeira ela fosse mais dedicado ao governo, isto é, mais ne-
cessitado, cobiçoso, o eleitorado se mostraria. A emancipação do eleitorado, 
quando pudesse ser efetuada, só daria um resultado: o habituá-lo a utilizar-se 
do seu voto. Espalhar pelas cidades e pelo interior, onde o emprego era uma 
sorte grande, diplomas de eleitor, era distribuir bilhetes de loteria para um 
sorteio sempre renovado; o efeito desmoralizador era o mesmo. Dar-se-iam 
exemplos de esplêndido desinteresse, de abnegação e ingenuidade, caracte-
rísticas das classes pobres, casos de derrota da plutocracia, do oficialismo, 
pelo proletariado; mas na grande maioria dos distritos triunfaria a necessi-
dade. A princípio os eleitores seriam arrebanhados pelas influências, mas o 
resultado da eleição direta, sendo livre, seria quebrar o chamado “cabresto”, 
tornar o votante independente. Queria-se para o eleitor uma lei, como será 
a de 13 de maio; o que se faz é tornar o voto em massa objeto de tráfico. 
O efeito dessa papeleta foi o mesmo que uma derrama de papel-moeda; o 
povo supôs que emergia da pobreza e da necessidade, que tinha recebido 
uma renda vitalícia. Nem mesmo o Imperador, propondo-se no seu reinado, 
exclusivamente, a fundar a liberdade de eleições, teria conseguido diminuir 
o seu poder, tê-lo-ia pelo contrário alargado extraordinariamente; porque 
para reduzi-lo era preciso uma ditadura secular que resolvesse o problema 
nacional todo, o da raça, do território, e do clima; que recolonizasse o Brasil 
com elementos capazes do self-government, se tal problema não era, por sua 
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natureza, insolúvel artificialmente, pela seleção política de imigrantes que 
a mudança de país e de clima não desvirtuasse.

Esse poder, o Imperador o exercita sempre: 1º dentro da Constituição; 2º 
de acordo com as ficções e usos do sistema parlamentar inglês, até onde foi 
tomado entre nós pelos próprios partidos; 3º cedendo sempre à opinião e ao 
sentimento público. “A honra do meu reinado só pode ser cumprir a Consti-
tuição que jurei.”140 O que distingue o seu governo é o sacramento da forma; 
desde o dia em que é declarado maior, até o dia em que lhe é intimada a de-
posição, ele não sai do seu papel de rei constitucional. Também a marcha da 
política no Reinado não é obra dele; ele é apenas o relógio, o regulador; marca 
a hora ou dá o ritmo. Em política, decerto, nada do que os ministros propõem, 
ou as câmaras votam, ultrapassa a sua risca; é ele quem faz as sondagens de 
um lado e outro do canal onde se navega. Mas a origem da inspiração não é 
sua. Se tudo que é deliberado, pessoal, no seu reinado, exprime só uma cons-
ciência contínua, uma identidade diretora, a dele, os acontecimentos, o in 
fieri, vai além, como sempre, do que quer o impulsor ou o moderador político. 
Todo dia, de toda parte, sua ação individual é anulada pela ação de forças 
sociais, sobre cujas afinidades, reações e encontros ele não tem domínio, e 
isso em tal escala que o que ele faz, podendo deixar de fazer, ou o que ele 
deixa de fazer, podendo fazer, não tem quase alcance, comparado ao jogo e à 
obra das causas cuja atividade lhe escapa, e a maior parte das quais ele nem 
suspeita. Mas tudo isso passa-se no inconsciente nacional, no fundo orgânico 
– hereditário e evolutivo – onde quase nenhuma intervenção pessoal, direta, 
imediata, é possível. A Consciência é ele.

Se o Imperador inspira e dirige, não governa, entretanto. Se fiscaliza 
cada nomeação, cada decreto, cada palavra dos ministros, a responsabilida-
de é destes. O soberano não intervém, quase, na máquina política e admi-
nistrativa, que são os partidos com suas aderências e hierarquias oficiais, 
seu pessoal e suas transações. Ele não quer mesmo conhecer da vida interior 
dos partidos, não estabelece relações pessoais, diretas com eles, senão com 
os chefes que serão um dia os presidentes do Conselho. Com estes mesmos já 
vimos como procedia; o direito que se reserva é de fazê-los sair quando quei-
ra; esse direito, tem-no sempre. Há em todos os ministérios elementos dis-
solventes; impede as recomposições se quer, ou as facilita; impõe condições; 

140 Notas citadas no meu opúsculo O erro do Imperador.
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vê a oposição ansiosa, às suas ordens, esperando um chamado; outras am-
bições no próprio campo ministerial, à espreita, e tem sempre a dissolução, 
instrumentum regni. Através do reinado, de 1840 a 1889, todos os políticos 
que serviram com ele tiveram consciência de que seu mandato era precário, 
seu posto instável, oscilante, dependente, e sem exceção exprimiram, quan-
do não fosse senão na intimidade, esse mesmo sentimento: Antônio Carlos e 
Holanda Cavalcanti, Vasconcelos e Alves Branco, Olinda e Paraná, Eusébio 
de Queirós e Nabuco, Rio Branco e Cotegipe, Zacarias e Saraiva. Mas, se o 
mandato é assim precário, se os ministros devem entrar, contando sair ao 
primeiro desgosto sério do monarca, à primeira resistência ou exigência in-
conciliável, enquanto não se separa deles, o Imperador respeita escrupulo-
samente a esfera da ação ministerial.141 Nem se podiam queixar os ministros 
das observações que ele fazia em conselho, porque, no seu papel de advoca-
tus diaboli, ele elucidava as questões, esclarecia as nomeações, aduzia os pre-
cedentes, coligia as informações trazidas de toda parte ao trono, outra boca 
de leão veneziana, emprestava a cada administração o concurso da sua alta 
posição e da sua vastíssima experiência. Ao mesmo tempo, deixava aos mi-
nistros o patronato político, a distribuição dos empregos entre os seus par-
tidários, a administração dos negócios, a realização das ideias que tinham 
advogado na oposição. Em muitos ramos ele não tinha intervenção quase: no 
direito, nas finanças, por exemplo.

Era assim que os mais eminentes se achavam bem nessas posições, e as 
disputavam, apesar da incerteza do prazo e contingência do mandato; além 
de que a opção do Imperador era só entre eles, entre um pequeno círculo 
formado no Parlamento; que o Imperador, de fato, só tinha a liberdade de 
alternar os partidos, de passar de um grupo, como estava constituído, para o 
grupo oposto, nas mesmas condições, escolhendo somente, do que era sempre 
uma liga de chefes, o nome que na ocasião mais lhe agradava. Eles não eram 
assim ministros do Rei, criaturas do Paço; eram ministros do Parlamento, 
como os da França no reinado de Luís Filipe, e não como os da Inglaterra no 
reinado de Vitória. O Imperador podia despedi-los, como o eleitorado des-

141 “Querem ou não querem governo constitucional? Saibam que muito tenho sofrido por 
não dever exercer essa ação, mesmo a bem dos escravos, e em muitos outros casos. 
Julguem-me depois de ouvir-me.”

“Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, com ministros meus, talvez não se tivessem 
praticado certos atos. Mas o melhor sistema de governo é aquele com que a nação se cons-
titui.” Notas do Imperador ao opúsculo O erro do Imperador.
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pede os partidos no Reino Unido, mas, salvo essa diferença, de não haver um 
poder eleitoral capaz de sustentar os seus representantes no caso de apelo ao 
país, o mandato ministerial era o mesmo. Aspirar ao poder, nas condições em 
que ele existia, era portanto honroso e legítimo. Não era culpa do Imperador 
a falta de eleições livres; os partidos eram infinitamente mais culpados do 
que ele, que não tinha quase parte nos abusos que corromperam as elei-
ções. O soberano não rebaixava os seus ministros, respeitava-os, elevava-os; 
como governante, inspirou-se somente em uma glória: fazer o Brasil figurar 
como um modelo de liberdade entre as nações. A verdade sobre o seu reinado 
está resumida no epigrama atribuído a Ferreira Viana: “O Imperador levou 
cinquenta anos a fingir que governava um povo livre.”; o que quer dizer, a 
elevar-lhe a reputação perante o mundo, escondendo a indiferença geral dos 
cidadãos pela coisa pública, pelos seus direitos e liberdades, praticando e 
zelando o culto da Constituição, como da divindade política do Império.

Se a Constituição é o Palladium, o Parlamento é o Forum; essa foi a arena 
onde durante setenta anos concentrou-se a vida política do país, lutou-se pelo 
poder e pela liberdade; não é um grande teatro histórico da humanidade, 
mas para os brasileiros das antigas raças coloniais, qualquer que seja o sen-
timento de futuras nacionalidades que no correr dos tempos venham tomar o 
lugar deles, suas ruínas hão de ser sempre veneráveis. Nada teria sido impos-
sível aí ao verdadeiro gênio político, dotado de real ambição, e em condições 
de fazê-la valer: infelizmente não tivemos nenhum homem de Estado que 
reunisse ao gênio ambição, independência e vontade. Aquele que as tivesse 
reunido, não encontraria obstáculos em D. Pedro II. Não foi obra dele a dege-
neração do espírito político dessas Câmaras, em que se levantaram homens 
como Vilela Barbosa, Vasconcelos, Alves Branco e Paula Sousa. É absurdo, 
quando se observa que a maior parte deles descreveram a sua curva de li-
berais para conservadores, uns, e de conservadores para liberais, outros, 
imaginar que foi o Imperador quem determinou esses movimentos regulares 
do espírito para um e outro polo social. Não foi obra dele o ceticismo, o indi-
ferentismo, o entibiamento político, que sucedeu ao antigo fervor, seriedade 
e persistência das épocas de caráter sólido e austero; nem, se dependesse 
dele, teriam vindo, em lugar dos antigos ministérios de chefes, os ministérios 
de principiantes, de figurantes parlamentares, em que os partidos afinal se 
trituram.
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Como o Parlamento, o Conselho de Estado. Foi com efeito uma grande 
concepção política, que mesmo a Inglaterra nos podia invejar, esse Conselho 
de Estado, ouvido sobre todas as grandes questões, conservador das tradições 
políticas do Império, para o qual os partidos contrários eram chamados a 
colaborar no bom governo do país, onde a oposição tinha que revelar seus 
planos, suas alternativas, seu modo diverso de encarar as grandes questões, 
cuja solução pertencia ao ministério. Essa admirável criação do espírito bra-
sileiro, que completava a outra, não menos admirável, tomada a Benjamin 
Constant, o Poder Moderador, reunia, assim, em torno do Imperador as su-
midades políticas de um e outro lado, toda a sua consumada experiência, 
sempre que era preciso consultar sobre um grave interesse público, de modo 
que a oposição era, até certo ponto, partícipe da direção do país, fiscal dos 
seus interesses, depositária dos segredos de Estado.

É esse o sistema do Império, de 1840 a 1889. A vida política faz-se nas 
Câmaras, na imprensa, nas províncias, como na Inglaterra; mas os parti-
dos não têm moderação, não se resignam à verdade eleitoral, o que faz que 
a última palavra pertença, involuntariamente, ao Poder que nomeia os mi-
nistros, e não à Câmara donde eles saem. A diferença é, entretanto, apenas 
aparente, porque o Imperador não inverte as situações apressada e capricho-
samente, mas inspira-se sempre da opinião ou da necessidade. O fato é que 
desse mecanismo dual, monárquico-parlamentar, em que o monarca é um 
diretor, como o é o Parlamento, em vez de ser uma espécie de autômato das 
Câmaras, resulta a tranquilidade e a segurança do regime durante quatro 
gerações. Se o Imperador não tem a direção suprema; se não é o árbitro in-
dependente dos partidos; se tem que se limitar a rubricar os decretos que 
lhe apresentem, e não mudar a situação senão por efeito de eleições contrá-
rias, muito provavelmente o Segundo Reinado não teria sido mais do que 
a continuação da Regência, ou a antecipação da República, e o poder impe-
rial, escravo e instrumento da oligarquia, à mercê dos que o sequestrassem, 
teria desaparecido em poucos anos no remoinho das facções. Homens inte-
lectualmente superiores ao Imperador, governando em nome dele, estadis-
tas de maior capacidade, dispensando a sua intervenção e habituando o país 
a olhar para um trono vazio, não teriam conseguido outra coisa senão desen-
cadear a anarquia contra si mesmos, ao passo que ele, pelo exercício sagaz e 
moderado do seu papel de imperante constitucional, conservou intacta a sua 
autoridade durante meio século, quando seu pai, o fundador do Império, não 
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se pode manter senão nove anos, e as três Regências, quatro, dois, e três anos. 
Nesse extenso período faz nascer a ordem em todo o Império, antes anar-
quizado, somente pela tolerância; restaura o prestígio nacional, que encon-
trara abatido no Prata, e desafoga a situação do Brasil na América, somente 
pela lealdade e pelo desinteresse; e, se não cria, cristaliza a união nacional, 
ainda incerta, somente pela coesão da liberdade e confiança recíproca, e 
pelo constante lapidar da sabedoria política.142 Segundo toda probabilidade 
teria afinal morrido em São Cristóvão e descansaria hoje na Ajuda o autor 
desse milagre da política sul-americana no século XIX, se não fora a molés-
tia que, desde 1887, começa a enfraquecer-lhe o cérebro, e o torna tímido, 
quase vexado de reinar na América143 à moda da Europa, querendo parecer 

142 Há sob esse invólucro de Marco Aurélio, de filósofo imperial, uma metade de Luís XI e 
outra de Luís XIV; há o autor da unidade nacional e o autor da centralização, escrevi no 
País em 1888. A união é tão forte que a Guerra do Paraguai a endurece e torna infrangí-
vel. A centralização é tão perfeita que se forma e mantém sem órgãos administrativos, 
espontaneamente. Esse curioso fenômeno é Nabuco quem o assinala em 1854: “Certa-
mente, o Poder Administrativo entre nós está ainda desorganizado: desmontado, não só 
pelo lado político senão também em relação à parte criminal e civil. Na parte política, 
a Câmara sabe que o Poder Administrativo apenas se circunscreve às capitais das pro-
víncias; enquanto vai bem com o Poder Judiciário, não tem embaraço; se da parte dele 
houver rivalidade, não pode marchar; em verdade qual é o delegado do Poder Executivo 
nas comarcas? Será o juiz de direito? Será o juiz municipal? O delegado ou subdelegado? 
Não há nem vestígio de centralização administrativa, a qual tanto importa à unidade de 
pensamento e de ação.”(8 de agosto de 1854)

143 Ramalho Ortigão, o brilhante estilista português, acredita que a monarquia teria de-
sempenhado melhor a sua função no Brasil se o Imperador fosse outro homem, tivesse 
outros gostos e outro temperamento. “Um rei”, diz ele em uma página interessante e 
característica, “acumulando a percepção da índole juvenil, impetuosa de seiva um tanto 
impaciente e tumultuária das nações americanas, com o sentimento europeu de disci-
plina, do prestígio e do comando, poderia talvez ser ainda no Brasil um penhor de ordem, 
uma influência de civilização, um agente de progresso... A vida de corte, mantendo uma 
aristocracia, desenvolvendo a polidez dos costumes, a alta cultura do espírito, o amor das 
artes e das letras, a mais perfeita compreensão do conforto e da elegância, o sentimento 
mais espiritualizado da vida, corrigiria, na evolução do americanismo, que, a pouco e 
pouco, por uma espécie de refluxo pendular, começa a invadir a Europa, a influência 
regressiva do yankee e do gaúcho, assegurado à raça brasileira, de mais delicada fanta-
sia e de mais homogeneidade étnica e social, a preponderância hegemônica no futuro 
desenvolvimento moral da América... Um Exército disciplinado, aguerrido e brilhante, 
seria um fator considerável na educação nacional, um foco de aperfeiçoamento físico, de 
destreza e de força, uma escola prática de disciplina e de respeito, de marcialidade e de 
brio, um viveiro, enfim, de cidadãos corretos, saudáveis, endurecidos e valorosos... Em 
vez de ter esses requisitos de dominação jubilosa, de expansibilidade, de brilho vivente 
e comunicativo, o Senhor D. Pedro II é um recluso, é um especulativo, é um inestético.” 
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uma espécie de arconte-rei, como José Bonifácio sonhara para D. Pedro I, um 
Benjamin Franklin coroado.

Em si mesma tem muito de elevado essa política imperial, que segue sem-
pre pela estrada que lhe parece reta, desprezando as resistências que é for-
çoso debelar, sem considerar os ressentimentos que podem um dia cortar-lhe 
a retirada. É uma política decidida e resoluta, quer trate de impedir a for-
mação de maires du palais, de individualidades que lhe façam sombra; quer 
trate de extinguir os antigos focos revolucionários do Primeiro Reinado e da 
Regência, militares, políticos, provinciais, de extirpar o feudalismo, impene-
trável à justiça, sobranceiro à lei, asilo de foragidos, de abater de um golpe 
o poderoso comércio de africanos; quer trate, mais tarde, de levar a guerra 
dos cinco anos até o último reduto de López no Aquidabã; de acabar, gradual-
mente, a escravidão em seu Reinado; de impor à Igreja a sujeição ao poder 
temporal. O que caracteriza, porém, interior e profundamente, tal política 
por parte da dinastia, é o desapego do trono, e por isso ela não podia ser a de 
homens, como Nabuco, convencidos da indispensabilidade da instituição e 
da necessidade de ampará-la contra os perigos que corresse.

No fundo, D. Pedro II tem pelo trono o mesmo desprendimento que 
D. Pedro I: nem um nem outro se manteriam no poder derramando sangue; 
são imperadores, enquanto assim agradar ao país, enquanto todos quiserem; 
não ajustam contas com ele; um não apura o sacrifício que fez em 13 de maio 

Ramalho Ortigão, Quadro oficial da revolução brasileira, na Revista de Portugal, janeiro, 
1890.

A probabilidade é que um rei artista e militar, um Maximiliano do México, teria du-
rado muito menos: não teria ministros para compreendê-lo, nem nação para o sustentar. 
O insucesso da monarquia foi um desses abalos profundos que a escravidão havia neces-
sariamente de produzir no dia em que as raças que ela importou e os seus cruzamentos 
estivessem em tal superioridade, numérica e social, relativamente à raça branca coloni-
zadora, que o que restasse das qualidades políticas e diretoras desta – imaginando que 
elas pudessem resistir à vida tropical, ao relaxamento próprio da quase independência 
social do indivíduo na América – não pudesse mais conter os impulsos da massa. Dois 
distintos críticos, os Srs. Silvio Romero e João Ribeiro, desenvolveram ultimamente, na 
Revista Brasileira, a tese que a política mestiça sul-americana tende cada vez a suplan-
tar entre nós a política branca europeia, a qual desaparece pela insignificância étnica 
dos elementos encarregados de transmiti-la e que a não poderiam mais impor. Esses 
fenômenos seriam os mesmos na monarquia ou na república: nem um Luís II da Baviera, 
com a sua arte wagneriana, nem um Luís XIV, cercado da corte de Versalhes, poderia 
impedir o desequilíbrio resultante da oscilação, vertiginosa, contínua, do grosso da 
nação de um extremo para o outro da sua escala hereditária. Os terremotos do atavismo 
produzir-se-iam tão fatalmente no Brasil como os vulcânicos na região dos Andes.



CAPÍTULO VIII – Nabuco e a monarquia     159 

de 1822, renunciando implicitamente, por amor do Brasil, a Coroa da metró-
pole.144 O outro não apurará os cinquenta anos de abnegação e sacrifícios 
que fez por ele: deposto, seguirá para o exílio, levando somente dívidas – que 
nada eram comparadas às esmolas feitas à custa da sua dotação –, pagá-las-á, 
caso talvez solitário nos vaivéns da realeza, com o leilão público da mobília 
e alfaias do seu palácio, deixando ao Estado a sua biblioteca, sua riqueza 
única (excetuado o foro e o laudêmio de Petrópolis), sem disputar sequer as 
benfeitorias de São Cristóvão.

Em tais condições de ânimo e resolução, a política persistente de indi-
ferença pelas consequências que o Imperador praticava era uma política de 
renúncia tácita; não era a política de um soberano convencido da falta que 
a monarquia faria ao país e decidido a tratá-la como o primeiro dos seus 
interesses políticos. Se o dispensassem, a culpa não seria dele: essa forma de 
quitação honrosa bastava-lhe. Em uma de suas notas o Imperador escreve:

Se o procedimento errado dos partidos monárquicos der a vitória ao 

Republicano, que provará isto? O monarca não deixará de ser o homem ho-

nesto e desinteressado – não do bem da sua pátria, que para ele não pode 

existir fora da Constituição.145

Esta sua dependência, voluntária, íntima, da boa vontade do país é tal 
que, deposto do trono, não afirmará uma só vez o seu direito de reinar em 
virtude de qualquer dos antigos pactos, da Independência, da Constituição, 
do 7 de Abril, da Maioridade, e muito menos pelo seu direito tradicional 
português.

Tal política é inteiramente independente das circunstâncias, indiferente 
à sequela dos acontecimentos. Não se apoia em nenhuma classe, nenhum in-
teresse, corporação, ou partido; presume a boa vontade geral; descansa sobre 
o espírito de progresso, sobre o sentimento de justiça para com sua retidão, 

144 “No dia 13 de maio de 1822 príncipe D. Pedro, ao receber-se a notícia de que as cortes ha-
viam proibido a exportação de armas para o nosso país, aceitou do povo e Câmara desta 
cidade, para si e para seus descendentes, o título de Defensor Perpétuo do Brasil... Assim 
em 13 de maio de 1822 a dinastia, conquistada por esta nação, sacrificava implicitamente 
por ela a metade do seu trono; em 13 de maio de 1888 sacrifica a outra metade.” Artigo 
meu no País, em 2 de dezembro de 1888.

145 Nota a O erro do Imperador. “Diz-se que Deus escreve por linhas tortas, mas nas coisas dos 
homens não me agradam tais veredas, e creiam que ponho sempre o bem da nação acima 
dessa consideração exclusiva do interesse monárquico.” Ibid.
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sobre o movimento imprimido à sociedade pelas novas reformas, sobre a 
confiança no bom senso geral, em adesões desinteressadas que suplantem as 
tentativas, aliás improváveis, do privilégio ferido, impeçam a coligação dos 
ressentimentos poucos generosos, os atentados do interesse particular contra 
o bem público, e assegurem a marcha desimpedida da nação. Não leva em 
conta o que Burke chamou a sabedoria do preconceito; parte do princípio que 
a maioria tomará sempre o partido da Constituição, prestará mão forte ao 
poder imparcial, que atender sempre ao maior interesse do país, que se ins-
pirar somente nas mais altas conveniências políticas, internacionais, morais, 
do Estado e não se deixe sequer suspeitar de causa própria. Se o resultado for 
contrário, o estoico resignará, sem pesar, o trono,146 lastimando somente, por 

146 Na Fala do Trono de 1888, encerrando a Assembleia Geral, ele refere-se às causas des-
se amor, a propósito do regozijo nacional pelo seu regresso em agosto daquele ano: 
“Vinculando-me à nacionalidade brasileira o nascimento, os feitos gloriosos de meu au-
gusto pai, o carinho com que fui tratado e educado na infância e orfandade, finalmen-
te o constante amor dos brasileiros, muito me penhoraram as manifestações do dia 22 
de agosto.” À margem de um opúsculo meu de 1891, Agradecimento aos pernambucanos, 
onde está esta frase: “Eu receio muito que um dia, no futuro distante, quando se desco-
brir no estrangeiro o túmulo emprestado ao último representante da nossa monarquia, 
se reconheça que ele foi sepultado à moda dos heróis antigos, com o que mais caro lhe 
fora em vida: a liberdade e a unidade do seu país” – o Imperador escreve: “Não! Nunca!” 
Por ocasião desse folheto, que profundamente o comoveu e cujo trecho intitulado Fé de 
ofício inspirava-lhe talvez a ideia da sua Fé de oficio, que, nesse mesmo ano, ele remeteu 
ao visconde de Taunay, o Imperador mandou-me uma carta tão honrosa para mim quan-
to expressiva da bondade e serenidade do soberano desterrado, e que por merecer ser pu-
blicada, como todos os documentos emanados dele, sobretudo nessa fase, aqui reproduzo:

“Nabuco, sou eu que devo agradecer-lhe seu Agradecimento aos pernambucanos.

Não falarei da bela linguagem que se remonta como o condor. Basta ler o período que 
começa – Quando se examina, etc.

Com efeito os conjurados de 15 de Novembro merecem o nome de Inconscientes, se não 
mesmo de lnconfidentes, porque já parecem desconfiar de si mesmos.

O período – diz-se que o 13 de Maio – é a voz da consciência e assim o proclamo, tanto 
mais quanto se sabe como eu pensava até então. A fé de ofício do Reinado é o futuro que 
verdadeiramente ma dará, e como é toda pessoal, envio-lhe o exemplar com as minhas 
notas a lápis. Leia-as e restitua-me o folheto, pois sempre tenho adicionado assim as par-
celas de minha vida.

Meus respeitosos cumprimentos a sua senhora e dê-me notícias dos seus de lá. Seu muito 
afeiçoado – D. Pedro de Alcântara – Cannes, 16 de fevereiro de 1891”

O Imperador faz alusão, nessa carta, ao seguinte trecho do folheto, cujo sentido, talvez, 
em relação ao 13 de Maio o tenha enganado: 

“A história chamou aos conjurados mineiros lnconfidentes, eu receio que em vez daquele 
altivo nome ela dê aos conjurados de 15 de Novembro o de Inconscientes. Diz-se que o 13 
de Maio foi a journée des dupes da monarquia, a qual não viu por entre o entusiasmo su-
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seu amor ao Brasil – talvez sua paixão única – morrer em terra estranha, e 
deixará à posteridade dizer o Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.

III – Política monárquica de Nabuco

A política imperial era pela ousadia de sua elevação, distância do seu 
lanço, ausência de colunas ou abóbadas, uma verdadeira ponte suspensa. 
A política de Nabuco era outra; em alguns pontos coincidia com essa, mas 
a compreensão geral era diversa: para dizer tudo, era monárquica, o que a 
política imperial não era; correspondia à intuição de que a monarquia era 
um interesse supremo. A ideia monárquica manifesta-se com toda a evidên-
cia a Nabuco desde a Faculdade de Direito. Em 1833, aos vinte anos, ela o 
atira por terra, como um clarão de Damasco, e quando se levanta, redigindo 
o Velho de 1817, é ele quem, no Norte, solta o grito da reação; quem, correndo 
perigo de vida pela ousadia da campanha, exalta D. Pedro I contra a revo-
lução que o expelira. Desde então sua fé monárquica não flutua mais até 
o fim, e na velhice revigora-se com a previsão do novo ciclo – de dúvidas, 
pânico e confusão – em que o Brasil ia forçosamente entrar, tão semelhante 
ao que, em sua juventude, o convertera de repente ao princípio da autori-
dade permanente e indestrutível, no meio de todo o seu fanatismo pelo 7 de 
Abril. Durante toda essa primeira parte da sua carreira, Nabuco é, assim, 
o defensor sistemático da monarquia constitucional nos diferentes jornais 
que escreve em Pernambuco; o doutrinador constante das suas vantagens 
em nosso país, o esboçador do seu grande papel nacional numa fase em que 
os partidos degeneravam em facções pessoais, em feudos locais de famílias. 
Sem o Império, ele via o separatismo – que era o instinto popular, a fórmula 
do isolamento, da disseminação, da apatia, como do bem-estar e comodidade 
da população, dos sentimentos todos que constituíam o chamado bairrismo – 
levando de vencida a frágil e titubeante razão política, ou a ambição de uma 
pátria maior, que queria consolidar a união. É sempre propugnando pela 
monarquia que ele atravessa a crise da Maioridade, em que o antagonismo 
dos setembristas ao golpe de estado da oposição se mantém em reserva diante 

perficial que ela tinha nesse dia jogado e perdido o trono. É certo que ao lado do unânime 
Não valeu a pena, que a Princesa Redentora hoje ouve em toda parte quando se trata da 
Abolição, ela não chega a escutar o Nós teríamos esperado ainda! que lhe manda do Brasil 
a raça negra. Journée des dupes, porém, não da dinastia, mas da nacionalidade, eu receio 
que fique sendo o 15 de Novembro.”
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do novo reinado; as revoluções que em São Paulo e Minas Gerais respondem, 
em 1842, à dissolução prévia da Câmara maiorista; e o agitado domínio li-
beral, que se segue à demissão de Honório Hermeto Carneiro Leão, quando 
os grandes vassalos conservadores, os homens do “regresso” – Bernardo de 
Vasconcelos, Clemente Pereira, Carneiro Leão, Olinda, Rodrigues Torres, 
Paulino de Souza, Eusébio de Queirós – formam uma espécie de fronde cons-
titucional, atam ao pelourinho Aureliano Coutinho e a facção áulica, e lutam 
pessoalmente contra o poder da Coroa, levando a bandeira: Resistir ao Rei, 
para melhor servir ao Rei. Nesse período, que vai, na vida de Nabuco, de 1833, 
dos seus vinte anos, quando redige o Velho de 1817, a 1852 – já então, domi-
nado o movimento de 1848, a monarquia tem atravessado a fase das revo-
luções, das resistências, das veleidades, locais ou pessoais, e firmado o seu 
poder contra todos que pretendiam ombrear com ela, províncias ou partidos, 
classes ou indivíduos – a 1852, em que passa do seu pequeno teatro de provín-
cia para a grande cena do Império, no papel de ministro de Estado, ele tem 
composto um sem-número de apologias da monarquia constitucional, espa-
lhadas, perdidas hoje nas vastas coleções de jornais que nesses vinte anos, 
de incansável e obscura fecundidade provinciana, ele escreve, colabora, e de 
perto ou de longe inspira em Pernambuco.

Uma vez no Parlamento, em posição saliente, Nabuco, invariavelmente, 
como se viu no decurso de sua vida, presta adesão ao princípio monárquico, 
como a principal necessidade do nosso país. Tem sempre o sentimento dos 
perigos que podem de repente ameaçar o trono; não esquece que o viu com-
balido durante a Regência, quase rejeitado pelo próprio partido do governo. 
Desde a Conciliação, onde vê a ameaça é no exclusivismo, no emperramento 
da oligarquia conservadora, na proscrição do elemento liberal, batido nas 
revoluções de 1842 e 1848. A monarquia é para ele o mesmo que o sistema 
representativo, e é sobre as condições do nosso sistema representativo que 
versam os seus principais discursos. Dirá ele em 1855, quando ministro da 
Justiça:

O que eu vejo é um campo vazio de ideias políticas que nele floresce-

ram e que nele murcharam, é um campo semeado de elementos de gran-

deza, prosperidade e futuro, abrolhado, porém, aqui e ali, de germens de 

anarquia, que o patriotismo manda destruir e extirpar para que aqueles 

elementos possam prosperar. Estes germens não são senão os resíduos de 

ações e reações, senão os desmandos dos partidos para alcançarem o triun-
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fo, não são senão os elementos que todos os dias acumulamos, porque que-

rendo ferir os indivíduos que se acham em uma posição, nós ferimos essen-

cialmente as posições, porque há uma fatalidade e é que todos pensam que 

é tão fácil conquistar como conservar a conquista, que é tão fácil desmora-

lizar a autoridade como restaurar-lhe o prestígio.

Os sinais dessa anarquia ele os acompanha, como juiz, de longa data, e 
os resumirá uma vez em uma frase, em 17 de abril de 1860, que volta com in-
sistência em seus discursos: “Em um país como o nosso, onde a sanção moral 
está obliterada pelo espírito de partido, onde a responsabilidade é ilusória”... 
Esse é o fundo moral da sociedade, o substratum, a que se sobrepõe o go-
verno, que é tudo, a única vida que resta, a única influência que existe (discurso 
de 2 de agosto de 1860). Daí a precariedade da edificação política: é uma torre 
altíssima e desconjuntada sobre o mais flutuante dos solos. “Encarnai as pai-
xões políticas na fome e na miséria, e não podereis calcular o alcance, os efei-
tos desses elementos, contra os quais os exércitos seriam impotentes”, dirá 
ele em junho de 1859. E no mesmo ano, escrevendo a Boa Vista, seu amigo:

Sr. visconde, o Brasil está sobre um vulcão e erram os homens de 

Estado que, em vez de dirigirem o progresso, querem resistir-lhe com ideias 

obsoletas e sem significação nesta época.

Por isso, sua atitude, desde que tem posição notória, que pode falar ao 
triunvirato, senão ainda de igual a igual, já sem nenhuma espécie de sub-
missão partidária, isto é, desde 1860, em que está praticamente separado do 
Partido Conservador, independente, isolado entre os partidos, sua política 
tem um duplo pensamento: acabar de construir, aperfeiçoar o sistema repre-
sentativo, e ampará-lo contra as causas de sua decadência e ruína.

Ser-me-ia preciso demonstrar [dizia em 1860] que o regime parlamen-

tar está entre nós sem vida, sem ação, quase anulado? Ser-me-ia preciso 

demonstrar que o Parlamento não tem força moral, não tem popularidade? 

Nós todos somos culpados, cada um de nós concorreu com o seu contingente 

para esta situação anormal. Um dos nossos erros é que, quando nos acha-

mos no poder, não nos lembramos de que um dia nos poderemos achar na 

oposição, e quando nos achamos na oposição não nos lembramos de que dia 

nos poderemos achar no poder. Este estado de coisas compromete o princí-

pio da autoridade, porque o princípio da autoridade não pode viver somente 
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de força material; compromete o governo, porque o governo não pode ter 

força moral, se o Parlamento não tiver.

Não vê, nessa época,

por mais que se alongue a vista pelos nossos horizontes, ainda os mais 

dilatados, um elemento que possa dividir profundamente a sociedade bra-

sileira. Virá em dúvida a monarquia? Parece-me, senhores, que os brasi-

leiros ainda não perderam o juízo. Virá em dúvida a divisão Norte e Sul do 

Império? Parece-me que os homens ainda os mais previdentes não previ-

ram esta hipótese, porque os interesses do Sul e do Norte são perfeitamente 

homogêneos.147 

Mas o perigo pode surgir, de repente, de uma situação caracterizada pela 
ausência de sanção moral no país, pelo i,ndiferentismo da opinião, embai-
xo,148 pela onipotência do governo, em cima. Para ele, o princípio da auto-
ridade não pode viver somente de força material, por isso quer assentar as 
instituições sobre o princípio da responsabilidade. Queria a Coroa, a Câmara, 
o Senado, o ministério, a oposição, os partidos, limitados em sua esfera legí-
tima, claramente assinalada na consciência pública pela linha da respon-
sabilidade moral. Só assim haveria “legitimidade”, expressão dele, em suas 
funções, em seu poder. Daí os seus chamados aforismos, os princípios que in-
troduz em nossa política ou a que dá novo curso, e por isso ficam sendo seus.

Assim em relação à Coroa, à monarquia – o princípio permanente, que ele 
não sacrifica ao princípio transitório, o ministério, os partidos – o rei reina 

147 Discurso de 15 de junho de 1861.

148 “Quando eu vejo,” dissera ele em 1853, “que a fé política e a sanção moral estão quase 
obliteradas; os princípios políticos substituídos pelas intrigas; quando o ceticismo do-
mina tudo; quando o princípio da autoridade é o alvo dos amigos e inimigos; quando 
o sofisma é o tipo da nossa época, e põe em controvérsia todos os princípios; quando aí 
vemos a impunidade, diremos que o quadro do país é lisonjeiro? Quando esses elementos 
de dissolução existem, eu não posso dizer que o quadro que oferece o país é lisonjeiro 
quanto às relações morais. Que importa que alguns desses elementos não estejam em 
ação, se, de um momento para outro, eles podem, por qualquer circunstância, produzir 
uma explosão? Eu tenho, senhores, mais medo da anarquia surda, dessa desinteligência, 
dessa desconfiança, desse ceticismo que aí reinam do que dos pronunciamentos.”

E fazia a distinção entre segurança e seguridade. “Senhores, há segurança no país, toda-
via não vejo seguridade, e segurança e seguridade não são a mesma coisa; a segurança 
é relativamente à atualidade, é material; a seguridade é do futuro, é moral, é a ausência 
de receios.”
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e não governa, que sustenta perante o próprio Imperador no Conselho de 
Estado; a dissolução da Câmara é um meio constitucional de resolver as crises 
e não de iludir as situações; o famoso sorites de 1868 sobre o absolutismo de 
fato, em que a eleição das Câmaras, pelos ministérios designados pela Coroa, 
fazia degenerar o sistema representativo, e que somente pelo caráter elevado 
do monarca não assumia caráter pessoal ou extraconstitucional. Tudo isso 
importa regular de modo não arbitrário a substituição dos partidos e o man-
dato dos governos, que deverá ser parlamentar; visa à realidade substancial, 
e não meramente formal ou externa, do sistema representativo: a escolha 
dos ministros pelo Parlamento e não somente no Parlamento. É no interesse 
superior da monarquia que ele a quer encoberta na luta dos partidos, dei-
xando a cada um a sua função própria, o seu espírito, em vez de os reduzir 
todos ao mesmo papel, de servir-se indiferentemente de um ou de outro para 
o mesmo fim.

Assim como a realeza, a Câmara: é ele quem, em 1843, apresenta, como se 
viu, a resolução autorizando os ministros que não forem deputados a assistir 
às discussões das duas Câmaras, verdadeira base do sistema parlamentar. 
São suas as sentenças:

A maioria apoia, mas não dirige o ministério; a primeira condição para 

que o sistema representativo se torne regular é garantir as minorias (1862); 

antes continuem os procuradores dos interesses individuais do que venham 

para o Parlamento somente comissários do governo.

O Senado:

O Senado não faz política; não se deve envolver na política do dia; cons-

tituindo um partido, não há resolução possível para os conflitos, senão a 

revolução.

O ministério:

O governo não pode ter força moral, se o Parlamento não a tiver; em 

nosso país o governo é tudo, é a única vida que resta, é a única influência que 

existe; o ministério vai adiante e não atrás; não é preciso que o magistrado e 

o empregado da alfândega pensem como o ministro; não se deve ser minis-

tro senão para realizar alguma ideia de cuja vantagem se tenha convicção.
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Como o ministério, a oposição:

Quando mesmo eu seguisse o regime da oposição de 1835 e de 1841, re-

gime que eu condeno...; não tendo confiança no atual ministério, mas daqui 

se não segue que eu deva ser um arquiteto de ruínas, que deva preparar di-

ficuldades e precipícios para os futuros ministros, nos quais talvez eu con-

fie; recusei tudo ao ministério, mas não ao governo; quando nos achamos 

na oposição não nos lembramos de que um dia nos podemos achar no poder.

Os partidos:

Não é possível mais que tenhamos partidos duradouros, transmissí-

veis; esses partidos das eras passadas só os achareis nos países onde ainda 

há interesses heterogêneos de classes; um dos males que sentimos é a obli-

teração da sanção moral; pois bem, esse mal nós o devemos aos partidos 

que confundiam os bons e os maus, para os quais eram anjos somente os 

seus homens; o ceticismo não seria também um legado dos antigos partidos? 

A população ficou sem fé e descrente, vendo que eles de seu turno subiam ao 

poder para se dilacerarem e nada fazerem; a política deve ser firmada sobre 

os interesses atuais, sobre as questões presentes que caracterizam a situa-

ção; não podemos esmerilhar uma política, nem nos fatos passados da histó-

ria, nem nas abstrações da escola; os partidos políticos devem legitimar-se 

pelas ideias; a ausência deles é um vácuo para a anarquia; o maior perigo 

para o sistema representativo é a política pessoal; não há partidos sem anta-

gonismo político e não há antagonismo político sem ideias novas; chega um 

tempo em que as denominações dos partidos nada significam, em que eles, 

cansados da luta, procuram o ecletismo e se transformam.149

149 Algumas dessa citações são tomadas, não diretamente das fontes, que não tenho todas 
comigo ao terminar esta obra, mas de um extrato, em manuscrito, que em 1862 um jovem 
admirador e amigo de Nabuco, depois deputado por Mato Grosso, André Fleury, fez com o 
mais inteligente discernimento dos discursos de Nabuco até aquela época, e lhe ofereceu 
com o título Opiniões do conselheiro Nabuco, acompanhado de um Índice sistemático e 
analítico.
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Daí a sua campanha, desde 1853, para tornar a Conciliação sistema de 
governo,150 e quando desanima, pela ordem de cerrar fileiras151 e pelo espírito 
de resistência dos chefes conservadores depois das eleições de 1860, sua luta 
contra o uti possidetis dos quatorze anos, que o derroca, assim como, mais 
tarde, sua atitude de 1868, que não é dirigida contra a Coroa, mas contra a 
hipertrofia do Poder Moderador por falta de corretivo ao seu arbítrio, ao seu 
ascendente sobre os partidos. Desde que o espírito radical teórico começa a 
dominar em política, Nabuco pressente que a monarquia, sem dedicação nos 
partidos, nos chefes políticos, em nenhuma classe, pelo desprendimento do 
Imperador de quaisquer fins dinásticos e considerações pessoais, está ex-
posta a um colapso; o organismo social todo revela-se-lhe prematuramente 
caduco, e, então, dele mesmo como que se retira o interesse político, que é 
esperança no futuro do país. É bem significativa desse seu prognóstico a obri-
gação que se impõe, como vimos, de renovar cada ano da tribuna do Senado, 
desde 1869, a sua adesão à monarquia constitucional. Não dirá mais como 
em 1861:

Virá em dúvida a monarquia? Parece-me, senhores, que os brasileiros 

ainda não perderam o juízo.

Vê a monarquia posta em dúvida pelas gerações novas e não vê nas ou-
tras a fé robusta e a sabedoria que a salvou nos dias tormentosos da Mi-
noridade. No campo liberal não vê quem tenha a intuição de Evaristo da 
Veiga; no campo conservador, quem tenha a força de Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, e o que é pior, sente que a dinastia é incapaz de plano estra-
tégico de defesa, primeiro, porque é natural, depois de tão longo reinado, 

150 “Ainda se pode afirmar que a Conciliação não é um sistema de governo? Só constituem 
sistema de governo as ideias extremas, as ideias absolutas? Entre a conservação abso-
luta, que vai até à inércia, à imprevidência, à ruína, e o progresso precipitado, não pode 
haver uma conservação que, obedecendo ao espírito do tempo e da civilização, admita o 
progresso justificado pela experiência? Este meio-termo é necessário em um país novo 
como o nosso.” (1859)

151 Apartes de Nabuco a um discurso de Ferreira Pena, no Senado, em 3 de junho de 1864: – 
“O Sr. Nabuco: O ministério de 1862 não sucedeu à Conciliação: ela estava acabada. – 
O Sr. Ferreira Pena: Em que data acabou? – O Sr. Nabuco: Acabou no dia em que se man-
dou cerrar fileiras. – O Sr. Rodrigues Silva: E cerraram-se as fileiras? – O Sr. Nabuco: Eu 
vi. – O Sr. Rodrigues Silva: Foi o ministério do Sr. Paranaguá que mandou cerrar filei-
ras. – O Sr. Ferraz: Creio que não. – O Sr. Nabuco: Houve uma circular... – O Sr. D. Manuel: 
Circular do consistório.”
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que o Imperador trate como apreensões de espíritos timoratos quaisquer 
receios acerca do seu trono; depois, porque ele não daria carta branca para 
nenhuma repressão, e castigaria em seus ministros toda gota de sangue der-
ramado.152 Parece-lhe estar assistindo ao princípio da revolução,153 em tudo 
é esse o seu pressentimento.

Assim, quando se opõe à guerra que chegou a estar em discussão, por cau-
sa dos limites do Paraguai com a República Argentina;154 quando lamenta a 
resistência do Imperador à eleição direta, causando a defecção de Cotegipe;155 
quando vê um ministério conservador tomar o programa liberal, com risco 
de tirar à monarquia e ao Partido Conservador os seus pontos de apoio natu-
rais, e de precipitar o Partido Liberal para a fronteira da República, que par-
te dele já tinha atravessado.156 Para o fim, o seu desânimo é completo. Parece 

152 Os estadistas não falavam mais a linguagem da autoridade, como Eusébio de Queirós em 
1851, e Olinda, em 1853, referindo-se aos conservadores de Pernambuco: “Não se viram 
eles obrigados, depois de terem esgotado todos os meios pacíficos que aconselha o espírito 
de conciliação, a lançar mão de medidas fortes, duras e violentas para restituir a paz à 
província? Eu os não acuso pelos meios que empregaram, ao contrário eu lhes dou os 
meus sinceros elogios, eles salvaram a província.”

153 O sentimento geral dos homens da antiga escola é que as novas gerações nada prometem 
de bom. Um dos seus observadores mais perspicazes, o Dr. Sarmento, escreve a Nabuco: 
“A geração que finda não vale grande coisa, mas a que aí vem, claramente se anuncia 
muito pior. Estremeço pela sorte dos meus netinhos, e não lhe vejo remédio, quer olhe 
para baixo quer para cima, pois de nenhum lado vejo a possibilidade de substituir o 
interesse geral ao pessoal nos atos dos governados. Só do excesso do mal poderá vir o 
remédio, porém no meio de tremenda crise.”

154 “A questão religiosa complica-se com a questão internacional do Paraguai, porque o Brasil 
recusa hoje à República Argentina os limites que reconheceu e garantiu pelo Tratado de 
1865. Podemos ser envolvidos em uma guerra desastrosa, só para manter uma nacionali-
dade morta e que só vive galvanizada pela força e dinheiro do Brasil. Tenho-me oposto, 
quanto posso, a essa guerra que nos pode ser fatal, porque não estamos bem preparados 
para ela e talvez tenha grande influência em nossa situação política, arrebatando-nos 
para o imprevisto, para o desconhecido.” (carta a mim em janeiro de 1874. O itálico é meu).

155 Na Fé de ofício o Imperador escreve: “Muito me esforcei pela liberdade das eleições, e, 
como medida provisória, pugnei pela representação obrigada do terço; preferindo a re-
presentação uninominal de círculos bem divididos, pois o sistema, ainda por ora impra-
ticável, deve ser o da maioria de todos os votantes de uma nação.” Esse trecho refere-se à 
crise latente do Ministério Rio Branco e à situação encontrada pelo ministério sucessor.

156 “O Partido Liberal, conquanto fizesse mais tarde a reforma do elemento servil, conse-
guiria, porém, uma conquista natural. A grande parte da propriedade territorial, que 
tinha resistido à ideia, lançaria toda a responsabilidade dela só sobre o Partido Liberal. 
O Partido Conservador e a monarquia não perderiam um grande ponto de apoio natural, 
qual é o da grande propriedade. Vede bem, senhores,” estas palavras são proféticas, “que 
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ter chegado o momento a que aludira em 1861: “Quando a monarquia for uma 
questão de atualidade, serei conservador”. Em 1877, em nota íntima, ele escre-
ve no seu Diário como seu desideratum político do ano: “Escusar-me de chefe 
e ministro. Ser liberal avulso não militante. Político per accidens, para censu-
rar, moderar, historiar, aconselhar. Monarquia”. Foi este o seu último estado 
de espírito.

esta grande força, posto que não conspire contra esta ordem de coisas, todavia inativa e sem 
entusiasmo, imporia uma grande hostilidade a esta ordem de coisas.” Discurso de 1873.
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CAPÍTULO IX

O homem. O estadista
I – Traços morais

A fisionomia, o caráter de Nabuco foi esboçado diversas vezes por di-
ferentes escritores com a mais perfeita semelhança de traço. É esta a 
prova de que a sua natureza não oferecia enigmas, contrastes, nem 

variações; era simples, verdadeira, franca, sem afetação, nem dissimulação, 
que a complicassem ou tornassem duvidosa para o artista que a copiava. 
O que explica essa unanimidade a respeito dele é, em primeiro lugar, que 
Nabuco, toda a vida, é um homem que está encerrado no seu pensamento, 
nos seus trabalhos incessantes, absorventes de cada dia, sem um feriado tal-
vez durante quarenta anos, e por isso quando fala, quando aparece, quando 
entra em contato com outras pessoas, é como um recluso que sai da sua cela 
para refazer-se ao ar exterior, para respirar um aroma no seu jardim; um 
coração que procura a troca de afetos para interromper a fatigante uniformi-
dade da sua pulsação intelectual.157 Depois, o ter sido o casamento, a família, 

157 Traços íntimos. A companhia dos seus livros não tolerava a mínima ausência; quando 
se lhe insinuava um descanso, uma fugida aos calores do verão, ele dizia: – Posso levar a 
minha livraria no meu saco de viagem? Como Danton: Posso acaso levar a minha terra na 
sola dos meus sapatos? Que inveja não lhe causava Cícero com as suas duas bibliotecas, 
a da cidade e a de Tusculum! Essa vida toda intelectual fá-lo não cultivar nenhum gosto, 
nenhum prazer, nenhuma sociedade, que o roubasse aos seus trabalhos. Durante toda 
a vida, a grande questão para ele é conservar a inteligência em condições de dar a mais 
abundante colheita; tê-la sempre pronta, em trabalho, sujeita a um training incessante, 
que um dia desocupado perturbaria. A vida sedentária, a exclusiva atividade do espírito, 
talvez também sangrias que lhe fizeram na mocidade, causaram um enfraquecimento 
das pernas, que o impedia de falar de pé, e um tique nervoso das pálpebras, um tremor 
das mãos, que o fez abandonar a pena pelo lápis de cristal, usando de “polígrafos” es-
peciais de papel carbono. A maior parte do tempo estava fechado na sua livraria, a cuja 
porta era um crime para as pessoas de casa levar uma visita, e que os amigos respeita-
vam como um santuário proibido. Com esses hábitos tinha-se agravado nele a tendência, 
natural dos nossos antigos homens, de viver em casa, livre de cerimonial e etiqueta, 
desafogado, sem sentir nenhum constrangimento, o peso que fosse de um olhar curioso, 
observando-o.

Se ele não ia ao mundo, o mundo vinha a ele, que se esmerava em recebê-lo. Algum 
tempo, era em sua casa e na do marquês de Abrantes, que mais se reunia a sociedade 
mundana, amiga de festas, do Rio de Janeiro. A liberdade era menor na suntuosa resi-
dência do marquês pelo tom formalista e europeu do anfitrião e pela maior frequência 
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o fato dominante da sua vida, e a felicidade, que até a morte protegeu sempre 
esse reduto da sua sensibilidade íntima.158 Desde o princípio, tanto por um 

da roda diplomática; mas a companhia era a mesma, e a convivência de Abrantes e de 
Nabuco foi diária, durante muitos anos. Formavam o centro dessa agradável sociedade, 
comum às duas casas, além dos chamados leões do Norte, Monte Alegre, Pedro Chaves 
(Quaraí), Dantas, Pinto Lima, Sinimbu, e outros amigos íntimos de Nabuco, como Madu-
reira, Pedro Muniz, José Caetano de Andrade Pinto, o Dr. Araújo, atual barão do Catete, 
com quem casará depois a marquesa de Abrantes. Brilhavam nas suas reuniões as for-
mosuras do tempo, das quais as gerações seguintes não reproduzem mais o traço firme, 
o colorido puro, o riso sonoro, a alegria sadia e vigorosa. Aparecem um momento as que 
a Europa nos levara, como Madame de Villeneuve; estreiam as belezas das províncias, 
cantadas por Maciel Monteiro, e as jovens belezas fluminenses, a filha de Quaraí, futura 
baronesa de São Clemente, a filha de Nogueira da Gama, futura condessa de Penamacor, 
incensada por José de Alencar. “Parabéns pela eleição de teu genro,” escrevia Nabuco ao 
seu velho amigo Barata, “estou bem contente com ela, não só pelo bom conceito que faço 
do Dantas, como porque em breve verei a Baratinha.” “Esteve ontem aqui,” escrevia ele 
a Sebastião do Rego Barros, cujo pensamento está sempre com essa roda, “a bela filha 
do Luís Gomes Ferreira...” Provocam admiração Madame de Saint-Georges, mulher do 
ministro da França, dona Belisária de Paiva, dona Maria de Nazareth Costa Pinto, cuja 
morte inspira a todos o mesmo inconsolo que Wanderley exprime em uma carta a Na-
buco, e a chamada “estrela do Norte,” a senhora de Sousa Franco. Passa-se revista a essa 
sociedade nas noites de ópera, divertimento que Nabuco frequenta; a música será sempre 
para ele um grande reparador de forças, na velhice um como que rejuvenescimento. 
Essas senhoras têm o hábito dos cortejos, muitas são damas do Paço, têm ainda o garbo, a 
mesura, o modo da antiga Corte, as tradições do manto verde; a linha de algumas, como 
a viscondessa de Nogueira da Gama, é impecável, não a veem encostar-se, na carruagem 
nem no camarote. Os grandes cantores do Lírico, como Tamberlick, as primas-donas cé-
lebres, fazem-se ouvir em casa de Abrantes e de Nabuco, ao lado de amadoras de notável 
distinção, como a futura viscondessa de Ourém, Henriqueta Arêas, educada por Fran-
cisco Manuel, e a diva da Ópera Nacional, Carlota Millet, “a Geralda,” cuja voz, de timbre 
sem igual para os que a ouviram, estava então em toda a sua frescura. A lista dos con-
vidados de Nabuco era o que o Rio de Janeiro da época tinha de sociável. Pouco a pouco 
essa sociedade, que é a de 1854 a 1865, se vai dispersando; a que toma o lugar dela não é 
propriamente a dele; é em parte ainda do chefe político; na maior parte de sua mulher 
e de suas filhas, que têm o gosto de receber; de seus filhos, que trazem à casa uma nova 
geração, literária. Cada amigo que morre, dos primitivos, estreita o seu círculo mundano; 
a morte de Abrantes, em 1865, como que o fecha. Ele não preenche mais os lugares vagos 
em sua afeição; vive do passado; é apenas um espectador do movimento que se renova 
em redor dele; não tem outras alegrias, outras expansões íntimas senão as da família.

158 Nabuco foi casado com dona Ana Benigna de Sá Barreto, filha de Francisco Antônio de Sá 
Barreto (vide Moniz Tavares, A revolução de 1817, os mártires pernambucanos) e de dona 
Maria José Felicidade Barreto, irmã germana do marquês de Recife (Biografia, pelo padre 
Lino do Monte Carmelo Luna, Pernambuco, 1865), Morgado do Cabo, descendente de João 
Paes Barreto, o instituidor do Morgado, que figura no Hagiológio Lusitano do licenciado 
Jorge Cardoso. Dessa união vingaram cinco filhos, dos quais o primogênito, Sizenando, 
herdou de Nabuco o relance, a adivinhação jurídica, mas sem a pretensão política. Eleito 
deputado por Pernambuco em 1867, passou pela Câmara sem deixar traço do talento de 
orador que o tornou depois proeminente no júri, pela posição constrangida em que se 
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sentimento exterior, invencível, da conveniência, do antigo decorum, como 
por sincera seleção e afinidade moral, a família não foi somente o seu limite 
externo, foi também todo o interno. Apenas uma ou outra vez chegaria ele 
à beira da sua pequena ilha para lançar um olhar de recordação às barcas 
festivas que se cruzavam em todas as direções, com as velas enfunadas, le-
vando as mesmas imagens de sua mocidade, e em que reconhecia os seus 
velhos amigos, Maciel Monteiro, Pedro Chaves, Sebastião do Rego Barros, 
Wanderley, Ferraz, eternamente jovens.159 Foi o recolhimento dos livros e o 
abrigo da família, fazendo-o ver o mundo como um espetáculo sempre novo, 

achou, não querendo combater o gabinete Zacarias, que seu pai sustentava. Transmitiu-
-se também a Sizenando, em grau notável, o dom de agradar de Nabuco. Seu caráter foi 
sempre descrito como o mais atraente e encantador da sua geração, de que foi o centro 
na faculdade de direito. A maior alegria íntima de Nabuco foi certamente o casamento 
de sua filha mais velha (Rita de Cassia) com um jovem médico que volta da Alemanha em 
1869 entusiasta da fisiologia de Donders, da física de Helmholtz, da patologia de Virchow, 
da clínica de Alberto de Graefe, e que desde logo adquirira um dos primeiros lugares 
em sua profissão, o Dr. Hilário de Gouvêa. Essa aliança foi fonte de grandes consolações 
para a velhice e morte de Nabuco. Da família pode-se dizer que fazia também parte um 
desses amigos obscuros, Julião Jorge Gonçalves, da secretaria da Justiça, que teve por ele 
o fanatismo de um faquir, a fidelidade de um servo, o orgulho de um filho, e que viveu 
quase trinta anos ao lado dele, em admiração de estático.

159 Há nos papéis de Nabuco poucos vestígios do seu período errático de solteiro, que pre-
cedeu o período fixo político, com o qual coincide quase o seu casamento. Apenas em 
uma ou outra carta, há certas referências a essa época: por esses destroços flutuantes 
não se pode recompor a imaginação submergida. Uma das cartas é escrita a Quaraí, 23 
de novembro de 1862: “Já soubemos que chegaram a Cádiz, mas não gostaram do lugar 
e deviam partir para Sevilha. Não falo em Sevilha sem que me lembre dos belos tempos 
de minha juventude quando lia o Gil Blas. Por ora V. anda procurando climas; logo pro-
curará o belo e o maravilhoso, e então me causará inveja. Não seria preciso que você me 
provocasse para viajar, se eu tivesse meios, então certo iria, ainda desacompanhado dos 
olhares que cativaram ao Ferraz.” Outra é ao general Vitorino Monteiro, barão de São 
Borja, em dezembro de 1870: “Meu velho amigo, tive sumo prazer com a tua carta de 23 do 
p. p. Muito agradeço as expressões de benevolência e cordialidade que me dirige o herói 
pernambucano, que só por si e pelo seu merecimento chegou à altura em que se acha, 
admirado por todos, invejado por muitos e abençoado pela pátria. Pois bem, estamos de 
pazes feitas, e espero em Deus que não mais haverá entre nós o menor desgosto. Chegou 
o tempo dos belos banhos do Capiberibe e aí vais regalar-te, recordando-te da mocidade, 
quando eu aqui estou sofrendo o intenso calor do Rio de Janeiro nesta época terrível; 
mas reconheço que tens mais direitos do que eu a essa diversão, depois dos incômodos e 
perigos que afrontaste.” Em conversa, porém, Nabuco voltava sempre a esses seus tempos 
de Pernambuco, que foram, como toda mocidade, os que mais fundo se gravaram em sua 
lembrança, e aos quais, em certo sentido, durante trinta anos não fará senão sobreviver, 
outro homem. Ele era inesgotável ao referir anedotas de Olinda, em que figuravam os 
seus amigos Luís Maria, Firmino Pereira Monteiro, os primeiros lentes do curso, e casos 
de Maciel Monteiro, Mendes da Cunha, Paula Batista e tantos outros.
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sempre divertido e sempre passageiro, que entretiveram em Nabuco a bene-
volência, que todos assinalam, a sua igualdade e suavidade,160 o seu sorriso, 
que se me figurou o mesmo de Pio IX na velhice, ao mesmo tempo cativante 
e beatífico; sua estranheza a tudo que fosse deprimente: inveja, rancor, má 
vontade, desdém, sob qualquer forma que tentasse insinuar-se. Todos que 
tratam com ele reconhecem esse lado da sua natureza: sua inacessibilidade 
ao que é pequeno, fútil, pessoal; nada penetra nele por outra porta que não 
seja a da inteligência; ele nada apanha, nada recolhe, senão por um sentido: 
a imaginação. O mais é repelido pela indiferença, eliminado pelos delica-
dos crivos da máquina cerebral, que trata tudo, absolutamente tudo, como 
matéria-prima para o seu artefato.

Essa bondade fá-lo mover-se na política sem reconhecer um desafeto, 
sempre pronto a estender a mão ao adversário, a prestar serviço, a facilitar 
o acesso, a ocasião, a glória ao êmulo, ao rival, a quem lhe queria tomar o 
passo, encabeçar-se na situação que ele criara, fulgir com os trabalhos que 
ele fazia, com os conselhos que ele dava.

Um temperamento assim é forçosamente inimigo da intolerância, do 
exclusivismo, da perseguição, da compressão. Mesmo nos tempos em que, 
ainda estagiário político, combate a Praia com a violência de linguagem pró-
pria da imprensa de província e das facções locais, Nabuco concede sempre 
ao adversário, com imparcialidade de juiz, aquilo a que ele tem direito, re-

160 Quanto à bondade e amenidade de Nabuco, os testemunhos, mesmo nesta obra, são nu-
merosos. Martinho de Campos, muito sensível, afetuoso, grato, e conhecedor dos nossos 
homens públicos desde a Regência, registra assim numa carta de 6 de abril de 1870 a 
impressão que Nabuco lhe deixara: “Acusando a obsequiosa carta de 2 do corrente com 
que V. Exa. me honrou, tenho por fim unicamente beijar as mãos de V. Exa. pela bondade 
com que me trata e com que me penhora, desde que tive a fortuna de o conhecer pessoal-
mente, podendo assim dar testemunho de quanto os grandes e incomparáveis talentos 
políticos de V. Exa. são realçados pela sua benevolência, extremada civilidade e cordial 
generosidade, que engrandecem seu caráter público e privado, e fazem de V. Exa. uma 
das esperanças deste país, como um dos poucos homens públicos capazes de pôr termo 
à violência anárquica e desmoralizadora que reina há tantos anos no país, quer no go-
verno, quer na oposição.”

“O atrativo de sua conversação, a simplicidade e polidez despretensiosa do seu trato, a 
delicadeza de suas maneiras, equivaliam no homem político a uma força que lhe con-
quistava senão adeptos, ao menos admiradores e amigos... Com esse temperamento, o 
caráter de Nabuco de Araújo se afigurava um misto de nobreza e bondade, não se lhe 
surpreendia a impostura, que foi uma espécie de lepra contagiosa dos nossos estadistas.” 
(Eunápio Deiró, em um simpático e penetrante estudo sobre Nabuco, Estadistas e parla-
mentares, terceira série)
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conhece e exalta o serviço que ele prestou; depois, porém, que se emancipa 
da política provinciana, exagerada e aparentemente cruel na sua estreiteza 
e no seu desabrido personalismo, recebe, propaga a Conciliação como a fór-
mula exata e precisa de todas as suas aspirações, desde, sobretudo, que vira 
descer da Soledade, vítima de uma revolução sem bandeira, quase de uma 
cilada de amigos, do próprio partido, o corpo de Nunes Machado, seu colega 
de magistratura e de assembleia, e, a despeito das dissensões políticas, seu 
amigo e camarada. Tanto a Conciliação corresponde ao seu temperamento, 
que só ele lhe fica fiel dentre os ministros de Paraná, que todos, com exce-
ção dele – Caxias, Pedreira, Paranhos, Wanderley, Abaeté (Bellegarde não é 
quase figura política, acompanha os outros) – militarão logo depois no campo 
conservador extreme, ao passo que ele, da Conciliação, quando não resta 
mais vestígio dela, passa para a Liga, no mesmo pensamento de combater 
o exclusivo do monopólio oficial e emancipar as ideias novas e os homens 
novos da pesada sujeição saquarema. Se, porém, para restringir o poder dos 
antigos chefes conservadores, que, por si ou por seus associados, personifica-
vam, desde 1837, o princípio da autoridade que então salvaram, e a tradição, 
a escola governamental do Império, que tinha saído perfeita de seu cérebro 
nos dois célebres ministérios de 19 de setembro de 1837 e 23 de março de 1841 
– trazendo como capacete a lei da criação do Conselho de Estado, como escudo 
a lei de interpretação do Ato Adicional, como lança a lei de 3 de dezembro de 
1841 – se para combater o espírito de inação e de rotina, que depois de tão 
grandes trabalhos eles, na velhice, queriam erigir em sistema de governo, 
Nabuco era obrigado a atacá-los, fazia-o sem desconhecer os seus grandes 
serviços, a sua alta capacidade e a parte permanente que lhes devia compe-
tir na direção do país. E assim como procedia nesse espírito de veneração e 
equidade mesmo para com os que representavam o círculo de ferro que ele 
procurava quebrar, as velhas afeições, a antiga camaradagem tem sempre 
sobre ele uma espécie de penhor. É esse o seu sentimento, por exemplo, para 
com os Cavalcantis de Pernambuco, mesmo depois da Liga, em que está sepa-
rado deles; para com os seus colegas do gabinete Paraná, até o fim.

A sua tendência é para isolar a política da vida privada, não deixá-la 
converter-se em prevenção pessoal, em princípio de seleção, circunscrever os 
seus efeitos e antagonismos. A sociedade que convida para sua casa não é po-
lítica; homens de ambos os partidos frequentam-no com a mesma franqueza 
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e assiduidade;161 na sua correspondência avultam tanto os pedidos de con-
servadores proeminentes, quando ele é ministro em 1866, como de liberais; 
ele recomenda quase tantas eleições ou pretensões de adversários políticos 
como de partidários seus, não compreendendo assembleias unânimes, nem 
a ausência, no Parlamento, dos homens notáveis do país, das capacidades 
provadas e reconhecidas. Sua benignidade é refratária aos preconceitos, for-
mas consagradas, hábitos acumulados do político de profissão, que vive em 
grupo, com os instintos, a sensibilidade, as paixões, o temperamento coletivo, 
em lugar da sua própria inclinação. Pela mesma disposição, não levava a mal 
nenhuma censura nem crítica,162 tratava-as objetivamente, pelo valor que 
tivessem; respondia ao que pudessem ter de ofensivo, dobrando-lhes a ponta, 
arrancando-lhes a cúspide, nada mais.163

II – O orador164

Como orador, Nabuco impressionou profundamente os seus contemporâ-
neos. Pode-se dizer que foi pela autoridade da sua palavra que ele conquis-

161 Assim quando presidente de São Paulo, em 1851, é ele quem pela primeira vez reúne 
em palácio luzias e saquaremas. Não se tinha visto antes, no mundo oficial, companhia 
assim heterogênea. Tenho esta informação da senhora dona Veridiana Prado – filha do 
barão de Iguape, com quem Nabuco entreteve as mais cordiais relações – que se recorda 
da sensação causada na sociedade paulistana por aquela inovação, que frutificou.

162 “O marquês de Paraná, homem de discussão sobretudo, não se irritava contra os seus 
aliados da imprensa que combateram, como nós, as suas medidas fiscais; do mesmo 
modo procediam seus colegas, especialmente o da pasta da Justiça. E era esse ministro 
o Sr. Nabuco de Araújo, isto é, um grande talento realçado por uma grande atividade.” 
(F. Octaviano, Correio Mercantil, 26 de outubro de 1858)

163 Assim as respostas que dá a Pacheco, a Ferraz, Sales Torres Homem, Fernandes da Cunha, 
Itaboraí, Mauá, José de Alencar, Saião Lobato, a Jaguari (na questão argentina, no Conse-
lho de Estado), a todos. Sua discussão nunca é pessoal, não trouxe nunca uma personali-
dade para o debate, nunca fez retaliações.

164 O seguinte retrato de Nabuco é copiado do natural por um dos mais finos desenhadores 
da nossa antiga tribuna:

“Era dotado duma estatura elevada; bem apessoado; gesto sóbrio e expressivo; fronte 
altiva e espaçosa; olhar perspicaz sem dissimulação; voz sonora e solene. No busto se 
lhe notava aquela parcela de animality, que revela energia de convicções, como certo 
crítico e publicista inglês observou em Canning, Palmerston e Gladstone... Como Eusébio 
de Queirós, tinha Nabuco de Araújo uma maneira de exprimir-se graciosa, que se diria 
um sorriso de benevolência... No começo da sua carreira orava de pé; com o correr do 
tempo acostumou-se a falar assentado. De pé, sua figura avantajava-se: o orador atraía 
o auditório. Assentado, era como que um pontífice que inspirava veneração: o orador 
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tou a sua eminente posição. Os seus discursos, que já conhecemos, não eram 
conferências literárias; eram acontecimentos parlamentares, tiravam a vida 
do momento em que eram proferidos; eram, se me posso exprimir assim, 
partos de situações políticas. Ele não falava senão sobre assuntos de que esti-
vesse possuído, em que sentisse vivamente; daí a seriedade de tudo que diz; 
nem um vestígio de leveza, de familiaridade com a assembleia; a questão 
que trata é sempre grave para ele. O que anima suas frases é a confiança na 
sanção moral, a despeito da indiferença exterior. Não há nele feminidade 
literária,165 nem ceticismo crítico, há um quase fervor religioso; na forma, 

dominava o auditório. Nessa atitude se lhe arraiavam os olhos e a fronte de fulgor; o 
gesto tornava-se majestoso e raro; na voz repercutiam-se as vibrações da comoção in-
terna; então lhe florejava nos lábios um sorriso de benevolência que fazia com que os 
ouvintes fraternizassem com ele e se dispusessem a escutá-lo com interesse e prazer... 
Este orador, mestre da palavra, era um doutrinário da política; era um vidente, que até os 
críticos implacáveis, como Zacarias de Góes, não podiam deixar de escutar... A frase lhe 
irradiava nos lábios com perfeita correção, irrompendo incisiva e fulgurante e algumas 
vezes imaginosa. Nos seus discursos, bem meditados, os períodos se extremavam por 
aquela harmonia que vem do sentimento íntimo, envolvendo uma argumentação clara, 
lógica e convincente. Nesses momentos o orador, com a fronte iluminada pela inspira-
ção, sentia transbordar as simpatias que dava e recebia do auditório. Seus processos de 
discussão estavam em correspondência com suas faculdades preponderantes – intuição 
e reflexão. Procedia por estabelecer princípios gerais e deduzia vigorosamente as con-
clusões. Não se enleava em questiúnculas, seu pensamento pairava nas altas regiões das 
ideias. Doutrinário, como Royer-Collard, sabia elevar o debate, e dar-lhe relevo, em que 
sua alma eloquente manifestava-se forte e irresistível. Era um improvisador sem os ím-
petos dos temperamentos ardentes; improvisava, porque dispunha de uma opulência de 
ideias e de conhecimentos e de uma palavra fácil, educada pelo estudo, apta à expressão 
de seus sentimentos. Possuía a arte de cinzelar a frase, de contê-la e de dominá-la. Regia-
-se por um sistema, não era arrastado à mercê da correnteza. Falava como um pensador; 
nunca as suas análises deixavam de ser escrupulosas, as suas deduções inatacáveis, as 
suas comparações engenhosas, as suas demonstrações procedentes. Ele esmerilhava o as-
sunto do debate com uma abundância de provas, uma perfeição nos detalhes, que reves-
tiam o orador de autoridade e caráter magistral. Foi um grande e nobre espírito no meio 
de homens notabilíssimos, entre os quais ele primava pela supremacia de sua ciência e 
de seu talento.” (Deiró, Estadistas e parlamentares, terceira série)

165 Desde a Escola de Direito de Olinda, Nabuco se entrega todo à política, o que quer dizer 
que não tem quase tirocínio literário. Sua biblioteca é pobre de livros de literatura não 
política, exceto alguns de religião... Vê-se bem, pelos volumes, que Bentham fora seu 
mestre amado e seguido nos primeiros anos. Depois seus autores são do gênero de Royer-
-Collard, Montalembert, Guizot, Duvergier de Hauranne, Remusat, duque de Broglie, 
Thiers (Consulado e Império) e, entre os ingleses, os comentadores da Constituição, Hume, 
Macaulay, traduzidos. Teve por Montalembert a mesma admiração que este por Burke. 
Um livro que influi é um pequeno trabalho de Troplong, De l’influence du christianisme 
sur le droit civil des romains. Suas leituras de distração são para o fim os livros e revis-
tas de jurisprudência, a Revue des Deux-Mondes, o Journal des Economistes, o Moniteur 
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é em parte um jurisconsulto romano, em parte um doutor da Igreja. Aos lá-
bios não lhe vem pelo longo hábito da precisão, da economia de palavras, 
de fixar, concretizar e limitar o pensamento, uma expressão inadequada ou 
supérflua. Para os que compreendem a intenção, o subentendido, para os 
que podem desenvolver por si mesmos a ideia que se lhes insinua, a forma 
oratória de Nabuco, excluindo as citações que ele para o fim enxerta por 
timidez, para não parecer que fala ex cathedra, é perfeita. A meditação, o 
preparo anterior, corresponde, porém, a escrever o discurso, isto é, tira-lhe 
parte da espontaneidade, a onda, o volume, a torrente do improviso. Não há 
nele o tatear perigoso, mas fascinante para os nervos do auditório, do orador 
que se embrenha pelo labirinto das imagens e dos longos períodos sinuosos 
sem adivinhar por onde sairá e sem partir o fio sonoro da inspiração. Para o 
seu auditório, porém, de estadistas e de estagiários políticos, que não vinha 
ao Senado como o estudante do Recife vinha aos desafios de Tobias Barreto 
e Castro Alves no teatro Santa Isabel, ouvir um discurso de Nabuco era – 
confessam todos, senadores e deputados, jornalistas e taquígrafos, tribunas 
e galerias – assistir a uma bela solenidade. O Senado, ou, quando ele era 
ministro, a Câmara, reveste-se do seu aspecto mais grave e pensativo, como 
que para receber a revelação de uma nova doutrina; como uma faculdade 
de teólogos para ouvir a palavra de um Alberto, o Grande, ou de um Santo 
Anselmo. A figura do orador, que fala sempre sentado, subjuga o auditório 
pela altura do seu busto, pela beleza intelectual do seu semblante iluminado, 
pelo maravilhoso timbre de sua voz – argentina, como, até por irrisão, foi 
tantas vezes chamada – emprestando a todos os ângulos do recinto a acústica 
de uma rotunda romana. Mesmo quando ele se interrompe, para ler a cita-
ção que deve robustecer perante os incrédulos o que em suas palavras possa 
parecer novo, paradoxal, sofisma ou aforismo de ocasião, dir-se-ia o orador 
ateniense parando a sua oração, pausada e bem distribuída, para fazer ler o 
documento pelo arauto. Ele paira todo o tempo acima das paixões, dos peque-
nos interesses que se formam na atmosfera das assembleias e que flutuam 
na projeção do seu pensamento como uma poeira insensível; o que há de 

Français. Folheia o seu Dalloz como os políticos de outra época folhearão o Larousse. 
As reminiscências literárias que se encontram nos seus discursos e escritos são as dos 
clássicos lidos na infância; a maior influência que se assinala é a da Bíblia, sobretudo 
dos Evangelhos. Esses, ele os lê e estuda, tendo por mentor o cardeal de La Luzerne ou os 
sermões do padre Ventura. Sua frase conserva uma entoação bíblica; ele empregará mui-
tos modos de dizer, frases, parábolas, do Evangelho, ou profecias do Antigo Testamento.
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pessoal na controvérsia das ideias, ele afasta-o, como acidental, fortuito, in-
significante; os golpes que lhe disparam, trata-os como Gladstone aos dardos 
de Disraeli, tira-os um a um da sua cota, e por sua calma o público vê que 
nenhum o ferira. A impressão da grande e escolhida assembleia, descrita 
tantas vezes, que se forma em torno dele nos dias em que circula pelos cor-
redores das câmaras a notícia de que Nabuco vai falar, é como a da multidão 
que ia a Delfos escutar, nos próprios ritmos da entonação profética, a solução 
nacional esperada ou a advertência dos perigos iminentes. De fato, seus dis-
cursos, quase todos, são iluminados por esses clarões súbitos sobre os tempos 
que se aproximam, e, para o fim, sobre a queda das instituições no meio da 
indiferença pública e por efeito dela. Sua imagem predileta para exprimir 
essa vacuidade da opinião é a de São João bradando no deserto:

Continuaremos a bradar como São João Batista no deserto, porque este 

nosso povo está descrente de tudo, e indiferente a tudo.

O juiz competente pode deleitar-se com a precisão concisa, a lucidez, a 
força expressiva de sua frase; com as dificuldades que ele vence ou com as 
dificuldades que ele suscita; com o aforismo novo, que os adversários tomam 
por paradoxo, ou com as tangentes inesperadas, que tomam por sofismas. 
O que constitui, porém, a sua superioridade indiscutível perante o auditório, 
é que ele resolve a equação dos acontecimentos; cria e domina a situação 
nova dos partidos; e a plausibilidade invencível de tudo que ele pretende, o 
dom da inerrância que parece aderir a tudo que afirma, a sabedoria de cada 
transação que propõe; é o congraçamento dos espíritos, a boa vontade mútua 
que se estabelece em redor dele, como se seus discursos fossem missões par-
lamentares, em que os inimigos políticos entregassem as armas e se perdoas-
sem reciprocamente. Isto quer dizer que o triunfo não é dado ao orador pela 
arte mesma da palavra, que seria impotente para tanto, e sim pelo caráter 
moral do homem, servido pela imaginação e madureza do pensador.166

166 Para o fim Nabuco, como todo homem de pensamento, foi-se afastando, pouco e pouco, da 
tribuna. Para o orador político é indispensável, além da força física, o fluxo inesgotável 
da palavra, a abundância do lugar-comum, a repetição insistente e tenaz do efeito produ-
zido, da ideia que quer gravar, e tudo isso era contrário ao retraimento que aumentava 
nele. Por isso também parecia-lhe que o achavam frio, exatamente quando falava com 
maior convicção política e maior calor. “Achá-lo-ás frio,” escrevia-me ele de um dos seus 
discursos de 1873, “mas assim mesmo está mais esforçado que permite a indiferença 
desta época. Voz clamante no deserto.”
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III – Seu espírito político

Que lugar ocupa Nabuco entre a brilhante e forte geração do seu tempo? 
A que ordem de espíritos pertence? Qual é a sua combinação pessoal como 
estadista?

Antes de tudo, ele pertence ao grupo dos espíritos criadores: pensa por si, 
tira de si mesmo, tem luz intelectual própria. É um lançador de ideias novas; 
um criador de situações políticas. “Nabuco”, disse uma vez Saraiva, em des-
pacho, ao Imperador, “levou dez anos a emprestar ideias ao Partido Liberal” – 
e, antes desses, podia ele ter acrescentado, outros dez ao Partido Conservador. 
Na história das ideias políticas, de 1853 a 1878, o que lhe pertence está para 
o que não lhe pertence em proporção esmagadora. Paranhos, seu colega do 
gabinete, ouve em redor dele os velhos conservadores murmurando do espí-
rito reformador de Nabuco, e um dizer: “Se deixarmos, ele reforma a Bíblia”, 
e o que os velhos saquaremas dizem em 1856, os ligueiros por sua vez dirão 
depois.167 Não é só um revelador, é um doutrinador, o maior talvez que teve o 
Império, sem ser doutrinário, como foi Pimenta Bueno.

Depois, é um organizador, um arquiteto político de primeira ordem. 
Possui todos os mistérios do direito, todas as ciências do legislador. É um tra-
balhador incansável, de uma fecundidade múltipla, que dá razão às consul-
tas, às dúvidas, de todas as repartições do Estado, como de todos os advogados 
do foro e de todos os juízes do Império. É um espírito essencialmente gover-
namental; aprecia as medidas e soluções propostas pelo seu lado principal, 
pela sua conveniência ou perigo para o conjunto dos interesses sociais. Não 
perde de vista o Estado pelo indivíduo, o geral pelo particular. O seu princí-
pio geral é o que uma vez formulou:

É na combinação de todos os interesses da sociedade que consiste o 

grande problema da administração pública. (17 de maio de 1854)

167 “Por esse tempo alguns dos chefes políticos queixavam-se do papel de agitador e amigo 
de novidades que Nabuco de Araújo desempenhava entre os partidos... Os moços de então 
o escutavam e se deixavam convencer. Nabuco de Araújo provocava-lhes as energias 
intelectuais. Zacarias de Góes, nos motejos que lhe eram habituais, dizia que Nabuco 
de Araújo trocara o papel de político estadista para se fazer catequista. O marquês de 
Olinda, liberal retardatário, segredava a Sousa Carvalho que Nabuco de Araújo tentava e 
corrompia a mocidade com inovações perigosas...” (Deiró, Estadistas e parlamentares)
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A presença dessa fórmula sente-se em todos os seus atos e conceitos, como 
deputado, ministro, senador e conselheiro de Estado. Assim, quando diz ao 
gabinete Rodrigues Torres em 1853:

Se representais o princípio conservador, como quereis destruir a in-

fluência que se funda na grande propriedade? A missão de um governo con-

servador deve ser aproveitar essas influências [as que assentam na riqueza, 

nas importâncias sociais] no interesse público, identificá-las com a monar-

quia, com as instituições, dando-lhes provas de confiança, para que possa 

dominá-las, dirigi-las, e neutralizar as suas exagerações.

Ou quando diz, como ministro da Justiça em 1855:

Em uma sociedade governada pelo sistema representativo há dois 

princípios distintos; o princípio permanente que se refere à monarquia, e 

o princípio transitório, que se refere ao ministério. Havemos de desconhecer 

serviços e tradições honrosas que se referem a esse princípio permanente, 

só porque os indivíduos são adversos ao princípio transitório?

Assim é o homem dos expedientes prontos e imprevistos que resolvem, 
ou resolveriam, as grandes dificuldades do governo como os embaraços mo-
mentâneos do ministério ou do partido. Sua carreira toda está cheia desses 
lances de imaginação política: em despacho, para vadear um passo perigoso; 
na Câmara, para criar ou arrastar as situações; no Conselho de Estado, para 
desviar uma calamidade iminente (como a guerra), para evitar ao seu par-
tido tremenda responsabilidade (exemplo, a questão Zacarias-Caxias), para 
guiar o adversário em um desfiladeiro (questão religiosa, alvitre das tempo-
ralidades). É esse espírito governamental que inspirará a maior parte dos 
seus chamados aforismos, que dariam um livro de sentenças políticas. Sua 
frase, com efeito, exprime sempre meditação, generalização, tem fundo, tem 
perspectiva política. Ele fala habitualmente desta forma:

Destruídas as barreiras do antagonismo político, que as opiniões se 

opõem reciprocamente, postas em comum as ideias conservadoras e as exa-

geradas, estas hão de absorver aquelas; as ideias exageradas têm por si o 

entusiasmo, as ideias conservadoras somente a reflexão; o entusiasmo é do 

maior número, a reflexão é de poucos; aquelas seduzem e coagem; estas 

somente convencem...
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Se há um princípio cognoscitivo para demonstrar que uma lei carece 

de reforma, é que ela agrada a todos os partidos quando se acham no poder, 

e desagrada a todos quando se acham em oposição...

Não é para abusar que o governo quer essa disposição, porque para 

abusar eram bastantes e poderosos os meios que estão hoje à sua disposição...

Vós atribuís tudo à conciliação. Não é novo que uma época responda 

pelas culpas de outras épocas: quem sabe se os males que atribuís à Con-

ciliação não são ainda as vagas que as tempestades costumam deixar 

após si?...

Um governo, a menos que não conheça a sua missão, não pode, por 

amor de um interesse, comprometer os outros interesses da sociedade. É na 

combinação de todos eles que consiste o grande problema da administração 

pública...

Se queremos legislar fundados nas convicções e não na força, cumpre 

respeitar as convicções do povo, os seus sentimentos, e mesmo às vezes os 

seus prejuízos.

Em tudo isso observa-se outro traço característico: o seu positivismo prá-
tico. Quer a substância, não a sombra das coisas, o que não quer dizer que 
não prosseguisse muita quimera, assim a eleição direta, a regeneração do sis-
tema representativo, e uma série de reformas que a resistência indolente do 
país havia de torcer e inutilizar. Mas, pelo insucesso de tais aspirações, não se 
o pode acusar de ideólogo, porque ele não foi poder para realizá-las; não teve 
os meios, a faculdade de tratar objetivamente da implantação e adaptação ao 
país das reformas que pedia; de modificá-las, restringi-las, alargá-las, para 
darem fruto. Se exercesse semelhante ditadura, ele teria mostrado, a respeito 
de cada desiderato, que procedera com espírito positivo e não como reforma-
dor abstrato. São exemplos dessa face positiva da sua imaginação política: o 
seu modo de tratar o júri em 1854, limitando-o aos lugares onde podia bem 
funcionar, e tirando-lhe o julgamento dos crimes que ele não podia repri-
mir – o que tudo ofendia artigos de fé para os idólatras da instituição; o seu 
programa da repressão do crime; o caráter relativo de suas reformas, como 
o projeto de tornar a eleição direta somente nas capitais, deixando-a indireta 
no interior; a importância que dava à difusão do espírito religioso; as apo-
sentadorias de magistrados ao mesmo tempo que a célebre citação:168 É mil 

168 O primeiro a apontar esse lado do espírito de Nabuco foi talvez Luís Pereira Barreto, que, 
sem o conhecer, lhe consagra, de Jacareí, em São Paulo, em 1877, o seu primeiro livro, As 
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vezes preferível um juiz venal, mas instruído, a um juiz honesto, mas ignorante. 
É ele o primeiro que dirá em nossa política: a utilidade relativa das leis prefere 
à utilidade absoluta. (agosto de 1860)

Um sinal do seu caráter positivo é que não aspira a nada que não tenha 
realidade. Exemplo disso são as condições que acha indispensáveis para go-
vernar. Vimos em relação aos partidos, aos ministérios, à oposição, as suas 
máximas, todas de natureza positiva. O que lhe podia tocar era o que coube a 
todos: um, dois, no máximo quatro anos de poder, contestado dentro e fora do 
partido, entrecortado de desgostos, crises ministeriais, conflitos com a Coroa. 
Em vez disso ele exige, para dirigir, o assentimento de todos, a confiança 
espontânea do Imperador; poder dominar a situação, era uma frase sua. Pre-
tender governar com a boa vontade geral seria sonhar em política o reino de 
Deus; pensar que os partidos por amor dos princípios respeitariam a vez do 
adversário, ou imporiam para subir condições ao soberano169 seria desco-
nhecer que o seu gênero de vida era o spoils system. Nabuco sabia-o bem; por 

três filosofias, fazendo de Nabuco o precursor da orientação positiva no Brasil. Na dedi-
catória impressa ele diz a Nabuco: “Há bem anos, V. Exa. lançou do alto da tribuna a se-
guinte sentença: é mil vezes preferível um juiz venal, mas instruído, a um juiz honesto, mas 
ignorante. Esta sentença ecoou profunda e dolorosamente por todo o país. Mesmo os seus 
mais leais amigos estremeceram de surpresa, supondo ver quebrada por suas mãos a 
bússola da consciência social. Este seu vigoroso aforismo era, de fato, por demais precoce 
para a época em que V. Exa. o lançou. Mas correram os tempos, as condições de ambiente 
social modificaram-se, e hoje o intelecto nacional está maduro para recebê-lo. Não pre-
ciso dizer mais para deixar bem patente que a ideia dominante do presente livro é uma 
simples paráfrase, uma refletida apologia das conclusões a que V. Exa. foi conduzido por 
sua própria observação pessoal e dentro dos estreitos limites da sua especialidade... As 
inteligências vulgares não suspeitam as imensas dificuldades, a extrema complicação, do 
menor problema de moral. Daí procede a oposição hostil, que se ergue contra todo pen-
sador fecundo, que, como V. Exa., se afasta do sulco comum, e ousa exigir da moralidade 
corrente outras garantias e outras condições. Temos empenho em fazer saber ao país 
que, na discussão das mais altas questões morais, a filosofia positiva não se apresenta no 
Brasil como uma estranha hóspede, sem títulos e sem precedentes que lhe recomendem 
a naturalização. Temos a satisfação de saber que, na exploração de um dos mais árduos e 
importantes territórios do domínio moral, cabe a V. Exa. a honra da vanguarda. Queira, 
pois, consentir que liguemos o seu nome a esta empresa de regeneração mental que hoje 
tentamos, e que o veneremos, ao lado do imortal pensador, que, silenciando a revelação 
teológica, investiu a história da função suprema de nos revelar a humanidade.”

169 Ele não se iludia ao ponto de acreditar ter educado o Partido Liberal que, de 1868 a 1878 
em oposição, é quase demagógico e de repente, chamado ao poder, recua da elegibilidade 
dos acatólicos, admitida por Eusébio de Queirós em 1854, e abre mão de todos os prece-
dentes de 1834, quanto ao poder exclusivo da Constituinte.
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isso, os termos inibitórios que formulava significavam somente que o poder 
não tinha nada de desejável para quem, como ele, só queria resultados.

Do mesmo modo não aspira ao que não tem realidade em si, ou utilidade 
política, como os títulos. Recusa em 1872 o título de visconde que Rio Branco 
lhe oferece170 como aos outros conselheiros de Estado, por ver a fantasmago-
ria de uma nobreza sem transmissão e sem fortuna, e também por afeição ao 
nome que sempre usara. Ele não destruiria uma identificação dessas, quase 
religiosa, sem um motivo que obrigasse à sua consciência “Acredito”, escre-
via Guizot, recusando o ducado que lhe ofereciam por ocasião dos casamen-
tos espanhóis, “que há para mim hoje mais força, e no futuro maior honra, 
em ficar sendo o Sr. Guizot sem mais nada”.

“Como a relutância em aceitar um título é, no meu caso, questão de senti-
mento antes que de razão, não me demorarei mais sobre o assunto”, escrevia 
por sua vez Cobden a Lord Palmerston, declinando o oferecimento da rainha. 
Para Nabuco era uma e outra coisa: era a força política que invocava Guizot, 
talvez o orgulho íntimo do nome, que ele deixava transparecer, e era o senti-
mento, a relutância natural, a que se referia Cobden; mas era principalmente 
o espírito positivo que o caracterizava: necessidade do real nas coisas; de 
utilidade, sobretudo nas ficções.

Como viveu no tempo em que para influir, para dominar, o estadista 
devia possuir o direito público antes que a finança, não foi um observador 
especial do movimento econômico, que analisasse as estatísticas da produ-
ção, da imigração, os fenômenos da distribuição do capital pelo país, ou cujas 
reformas fossem de caráter industrial. Mesmo nesse sentido, porém, são suas 
diversas grandes iniciativas: é ele o criador do sistema hipotecário; ele quem 
deixa esboçado, a largos traços, o crédito real, a que outras mãos não conse-
guirão mais dar vida; ele quem dá o grito da reforma da lei de 1860; quem 
formula a lei de locação de serviços; quem apresenta o projeto de que sairá 
a lei das sociedades anônimas; quem combate o contencioso administrativo; 
por último, é dele, se não a iniciativa a adoção, a sustentação tenaz, o delenda 
Carthago que equivale à iniciativa, na questão dos escravos.171 Sua economia 

170 Aceita, porém, para mostrar que não recusa as honras da monarquia, a grã-cruz de Cristo.

171 “Um traço final da fisionomia de Nabuco de Araújo é a sua paixão por todas as ideias gran-
diosas e humanitárias. Ele o mostrou no gabinete de 12 de maio de 1865. Foi o primeiro 
estadista que fixou a atenção sobre a sorte dos escravos. De acordo com o Sr. Saraiva, 
ministro dos Negócios Estrangeiros, sugeriu ao Imperador a ideia de emancipar o ele-
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política, como a dos homens de Estado mais publicistas do que industriais, 
consistia em dar à população, como principal bem-estar, a equidade da lei, 
a segurança do direito, o menor número de servidões e tributos, e na ordem 
do trabalho, do comércio, da indústria, a ausência de privilégios, a liberdade.

Ao mesmo tempo, porém, que é positivo, é ele quem representa a influên-
cia, o elemento ético em nossa política. Desde muito cedo seus discursos, suas 
palavras todas, respiram a necessidade de atender a alguma coisa mais que 
ao jogo das ambições e aos interesses materiais da política. Só um espírito 
assim superior à esfera política ordinária conceberia a fórmula mista do seu 
discurso de 1860:

Há duas necessidades, a meu ver muito importantes, na situação moral 

do nosso país. A primeira, é a difusão do princípio religioso, no interesse 

da família e da sociedade... A outra necessidade, é a regeneração do regime 

parlamentar.

Essa tendência moral manifesta-se na sua política ministerial de 1853 a 
1857: conciliação, repressão do crime, regeneração do clero; depois, no seu 
plano de defesas e circunvalações para a liberdade individual, nos seus es-
forços pela supremacia do direito, no patronado dos escravos, até que, por úl-
timo, se estende a todos os conflitos internacionais do Brasil, nos quais coloca 
o progresso do direito das gentes acima da vantagem que pudéssemos ter no 
momento, o princípio antes da ocasião, a paz e a boa vontade entre as nações 
acima da glória militar que acaso coroasse a nossa bandeira. Esse torna-se 
o caráter de toda a sua influência política, na luta dos partidos como na luta 
das nações. É um espírito como o de Gladstone: pertence ao tipo de estadistas 
que funcionam sempre como árbitros, recebem a sua investidura do direito, 
estão sempre prontos a ouvir a outra parte, não triunfam nunca contra pes-
soas, mas somente contra ideias ou sistemas, não levam o antagonismo além 
das raias da equidade e da benevolência e, nas grandes questões nacionais, 
se pronunciam como se fossem anfictiões da humanidade.

Se era um ético, não era, como vimos, um sentimental; a sensibilidade 
nele é intelectual, jurídica. Não entrega a sociedade indefesa aos inimigos 

mento servil, ponderando os sacrifícios que a solução deste problema estava custando 
aos Estados Unidos; mas esta ideia foi subitamente abafada pelo marquês de Olinda, pre-
sidente do gabinete, que nem sequer olhava para a guerra civil que devastava a América 
do Norte.” (Deiró, Estadistas e parlamentares) Saraiva dava testemunho desse fato.
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da ordem por amor da liberdade, não sacrifica a nacionalidade à geração 
presente. É característica desse seu instinto de proteção social a sua política 
de 1853-1857 – ao mesmo tempo que tratava de dominar os potentados, que 
fazem proselitismo à custa da justiça e da autoridade,172 e dizia, falando dos 
lugares onde eles imperavam, “aí um regime especial é uma necessidade ma-
nifesta” – de atrair as influências legítimas dos homens que, pela sua riqueza, 
pela sua posição, pela sua propriedade, são interessados na ordem pública e 
estão identificados com a monarquia e as instituições do país, compensação 
sem a qual a autoridade natural da riqueza e da propriedade dissolvia-se, 
sem deixar um substituto em que o poder se apoiasse fora da polícia e dos 
outros elementos oficiais. Assim, o seu modo ponderado de tratar a questão 
dos escravos: ao mesmo tempo que promovia a emancipação e se inspirava 
nas ideias de clemência dos imperadores cristãos contra o antigo direito qui-
rinal, cauteloso do perigo social, dos interesses constituídos por longa pres-
crição e tolerância, como os da lei de 7 de novembro, da estabilidade agrícola 
e conservação dos quadros de serviço da produção nacional. O mesmo em 
relação à Igreja: desde o princípio compreende que, a não se querer separá-la 
do Estado, entregá-la à sua sorte, isto é, abandonar o interesse religioso – o 
principal para ele – ao indiferentismo, que, em frase sua, é o tipo de nossa 
época, é preciso não procurar regenerá-la de fora ou de cima, sem o ascen-
dente de que toda ela depende. Ele nunca teria seguido a política que em 1873 
pareceu mais curta e mais reta ao Imperador, de entregar os bispos à justiça, 
porque desconheciam a Constituição, quando se podia contar com a boa von-
tade de Roma, que a reconhecia. Sua máxima de 1843, a que ficará fiel, é esta:

É preciso às vezes arrostar a popularidade por amor do povo; mas não 

convém arrostar os sentimentos religiosos do povo.

Como se definirá, no seu todo, a influência de Nabuco sobre o seu tempo: 
como de um conservador, ou como de um liberal?173 Era, decerto, conservador 
o estadista que pronunciava em 1855 este juízo:

172 1854. Em 1843 os descrevera: “São certas influências locais, dominadas de brios factícios 
e antissociais e, até certo ponto, do espírito da antiga cavalaria; essas influências que têm 
por timbre proteger a certo número de indivíduos que as cercam e são instrumentos de 
seus caprichos e vinganças. Essas influências sempre existiram, mas adquiriram força 
com a fraqueza do poder, fraqueza que resulta das leis que a revolução nos legou.”

173 Este traço do liberalismo de Nabuco é substancialmente exato: “Ele tinha a alma mo-
derna, sequiosa de liberdade e ávida de progresso, por isso se convertera num cami-
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Eu não duvido que a reação que se operou em favor da autoridade no 

tempo que decorreu de 1838 para diante tivesse alguma exageração; mas 

o certo é que, pela maior parte, as conquistas que a autoridade fez nessa 

época, que chamarei de patrióticos esforços, são essenciais para a sua ma-

nutenção e da sociedade, e que devem ser conservadas se não queremos tor-

nar àquele ponto de partida, se não queremos arriscar de novo a sociedade 

à anarquia e à desordem.

É, porém, desde que entra no Parlamento, um conservador que quer con-
servar as obras sólidas do passado, mas também construir as obras novas da 
geração que dirige; julga não ser mais tempo para a bandeira do “regresso” 
hasteada em 1837 por Vasconcelos; inspira-se no Vasconcelos do Código Cri-
minal e do Ato Adicional. Como todo verdadeiro jurisconsulto, não pode ser 
absolutista: não impediria manifestação alguma do direito e da liberdade 
individual. O direito é para ele articulus stantis autque cadentis reipublicae. 
A sua influência maior é, porém, no sentido da transformação, da renova-
ção das ideias, que, fora da esfera revolucionária e da esfera econômica, é 
devida quase toda a ele, do alargamento do círculo político. É ele quem pro-
clama e conquista a supremacia da opinião, a legitimação pelos princípios, a 
alternação pelas ideias, quer das situações quer dos ministérios; quem des-
trói a oligarquia e o uti possidetis, não só na ordem oficial, partidária, mas 
em toda a ordem política. Outros, depois, levarão o impulso que ele dá até a 
destruição das divisas, que ele julgava imprescindíveis e procurou revigo-
rar. Ele, porém, não é culpado do desvirtuamento da sua obra por espíritos 
que não obedeciam à sua doutrina; pela sua parte, reformar foi sempre ele-
var e não rebaixar, aterrar e não minar, substituir e não destruir. Se foi um 
demolidor, foi como Turgot; são os estadistas da Restauração que o seu espí-
rito reflete, modificado apenas pela influência dos jurisconsultos do Segundo 
Império. O que ele não seria nunca, porque a sua qualidade era a coragem 

nheiro sempre em demanda das bandas do porvir. Diziam que era um sonhador, uma 
espécie de Lutero político, aspirando reformar o presente para preparar o futuro. Rom-
peu gradualmente com as velhas usanças, inovou as práticas parlamentares, introduziu 
novas tendências em política, usou de uma fraseologia que denuncia a evolução pela 
qual passava o seu espírito... Desde então iniciou a propaganda de suas ideias, tomou a 
peito regenerar o regime parlamentar, sustentado em partidos com programas definidos 
e formados pela opinião real, segundo as necessidades sociais: vulgarizou as doutrinas 
que prevaleciam no parlamentarismo inglês; opulentou os seus discursos com os conhe-
cimentos da ciência moderna; enfim criou uma escola que ilustrou com o seu exemplo e 
o seu brilhante talento.” (Deiró, ob. cit.)
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ilimitada das suas convicções,174 seria um conservador desses que não de-
fendem a ordem social que julgam ameaçada. Se acaso a julgasse, seria um 
conservador às direitas, porque a ordem social era para ele a mais nobre das 
causas com que um espírito eminente se pudesse identificar. Ele varia de par-
tido no curso do tempo, porque continua no caminho da Conciliação; ainda 
assim, leva dez anos para passar de conservador a liberal. “Os precedentes 
de minha vida me tirariam toda a força moral necessária para ser crido, ne-
cessária para fazer proselitismo no sentido de ideias que outrora impugnei”, 
diz ele em 1861, relutando ao nome. Deixar uma política por outra, impli-
cava para ele fazer proselitismo no novo credo a que se filiasse. Não podia 
ser um trânsfuga, passar sem convicção. “Não houve ainda inimigo tão bár-
baro que não aceitasse os trânsfugas”, disse ele em 1859, “porém, ainda ne-
nhum trânsfuga deixou de ser fulminado pela ignomínia”. Desse modo ele 
só podia passar para um partido que ele mesmo criasse, ou ao qual desse a 
bandeira, e foi o que sempre aconteceu. Sua fidelidade às suas próprias trans-
formações naturais era assim perfeita. Em momento algum ele é um cético; 
todo o tempo é um eclético.

IV – Nabuco e a atual república. Conjecturas

É ocioso discutir a questão qual seria a atitude de Nabuco se tivesse sido 
contemporâneo da República, porquanto ele analisava as situações segundo 
o seu próprio método, e lhes descobria soluções naturais, onde não parecia 
haver saída. Ele mostrou, como assinalei por vezes, certa conformidade com 
Saraiva, e Saraiva viu a República com a animação e a esperança de um 
moço e sentou-se no Congresso Constituinte. Nabuco, porém, não tinha essa 
flexibilidade exterior à pressão dos fatos. Tinha o seu fundo de princípios 
irredutível, e era incapaz de anestesia diante de acontecimentos que profun-
damente o afetavam, como o afetaria a ele, senador, ministro, conselheiro de 
Estado, a desgraça do velho Imperador. Ninguém teve mais do que ele, como 
se viu, vexame de mudar, e mudar para ele significava apostolar outro Evan-
gelho. Passar, porém, de conservador a liberal, ou vice-versa, era apenas 

174 Ver como procede, magistrado, contra a magistratura nas aposentadorias; conselheiro de 
Estado, proferindo o sorites e sustentando o rei reina e não governa perante o Imperador; 
defendendo, quase isoladamente, a paz; e em todas as suas reformas: “Quando se tenta 
uma reforma,” diz ele em 1856, “cumpre ter a precisa coragem para dizer com franqueza 
toda a verdade sobre a situação.”
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uma combinação diferente de moléculas dentro da mesma forma; passar de 
monarquista a republicano era assumir uma personalidade estranha; seria 
um álibi político. Para ele a monarquia parlamentar era a forma impessoal 
de governo, e a república presidencial a forma personalíssima, e decerto, 
depois dos 60 anos, não teria podido mudar todos os seus moldes, de parla-
mentares para presidenciais, de ingleses para norte-americanos, de impes-
soais para pessoais; não aceitaria o militarismo como substituto idôneo do 
Poder Moderador, nem, menos talvez ainda, o judicialismo.175 Não deixaria 
Benjamin Constant, o publicista liberal da Restauração, para seguir o jovem 
matemático brasileiro seu homônimo, cuja nomeação recomendara em 1862 
em cartas expressivas da largueza do seu espírito.176 Decerto, se Nabuco tem 
assistido ao 15 de Novembro, sua impressão seria semelhante à do romano, 
que Webster reproduziu em majestosa declamação, “quando o tropel dos 
bárbaros pisava os túmulos dos cônsules, e o fórum e a cúria repercutiam 
somente as vozes do triunfo selvagem”. Não havia, porém, no seu espírito ne-
nhuma intransigência, como não havia parcela de direito divino; é duvidoso 
para mim que ele visse vantagem na existência na América de pretendentes 
quase seculares, como os Bourbons se estão tornando na França, perpétuos, 
hoje fósseis, como ficaram os Stuarts na Inglaterra, e por isso se, com a pene-
tração lúcida que tinha do futuro, ele reputasse impossível a ressurreição da 
monarquia, não ensinaria aos jovens a religião imutável do passado, isto é, 
a esterilidade política. Toda a sua doutrina – “não é possível que tenhamos 
partidos transmissíveis”, “não podemos esmerilhar uma política nos fatos 
passados da história”, “não se refaz, não se revive o passado” – é nesse sen-
tido. Ele não é um Berryer; é um Tocqueville, um Thiers, um Dufaure, ou 

175 “O Poder Executivo e o Judiciário,” disse ele em 20 de agosto de 1857, “são naturalmente 
rivais: não é possível conceber que sem perigo da ordem pública e dos direitos indivi-
duais dos cidadãos o Poder Judiciário seja absoluto, sem responsabilidade, sem corretivo 
algum: sou magistrado, mas digo que esse poder, sem responsabilidade e corretivo, pro-
vocaria a reação dos outros poderes políticos, a reação da sociedade.”

176 Carta ao general Polidoro em 24 de abril de 1862: “Quisera de V. Exa. um pequeno favor, 
e é que consiga do Exmo. marquês licença para que o tenente Benjamin Constant Botelho 
de Magalhães possa exercer a cadeira que em concurso tirou na província do Rio de 
Janeiro: consta que para excluí-lo pretende-se que o marquês negue a licença, ficando 
assim a cadeira a quem no concurso ficou inferior ou vencido. V. Exa. compreende que, 
prevalecendo essa batota, os concursos se desmoralizam, porque as habilitações recua-
rão e não aparecerão, receosas de que, quando triunfarem, se lhes imponham condições 
que aliás não foram exigidas no concurso. O marquês, que é justo, não pode querer isto.” 
Idêntica ao presidente do Rio, Oliveira Belo.
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para dizer melhor, o seu molde substancial é anglo-saxônico: ele não abran-
gia entre os sistemas políticos a resistência, a teimosia, diante do irreparável. 
A bandeira branca do conde de Chambord, o Syllabus de Pio IX, pertenciam 
para ele à grande encenação da história e não à arte de governar, nem ao 
método objetivo de aspirar ao governo. Sua inclinação era para os pilotos à 
moda de Leão XIII ou do cardeal de Lavigerie que sondam as correntes da 
época para não ficarem perdidos nos seus embates e levarem a embarcação 
a salvamento.

Desde esse tempo até hoje [disse ele em 1870, explicando por que deixa 

de ser conservador ao nascer da Conciliação], cada vez me confirmo mais 

em uma ideia, e é que o homem de Estado, o homem político, em vez de ar-

rostar a torrente da democracia que, na linguagem de Royer-Collard, trans-

borda e assoberba todas as alturas, deve tratar de dirigi-la para que não 

seja fatal ao país.

Por outro lado, se confiasse na revivescência do espírito monárquico, 
ainda em outra geração, a probabilidade maior é que aconselharia aos espí-
ritos liberais a fé no futuro, antes que a resignação prematura à fatalidade 
americana. Quem sabe se com o seu espírito positivo e eclético não procura-
ria uma transação entre o princípio hereditário e o preconceito que se lhe 
opõe – transação que estaria nas tradições tanto da democracia brasileira 
como da própria dinastia – sobretudo se adivinhasse o interesse da indepen-
dência nacional, pela nova feição do monroísmo, na desistência da forma 
monárquica, como via na sua substância o interesse da nossa unidade moral. 
Uma coisa é certa: sob a república, a compreensão dos seus deveres de cida-
dão, de sua lealdade para com a pátria, não mudaria, nem tão pouco o seu 
caráter. Sua benevolência, sua equidade, sua tolerância para com todos, seria 
a mesma. Aos mais ardentes republicanos ele teria dito como Burke ao jovem 
partidário da Revolução Francesa:

Não espero com as minhas opiniões modificar as vossas. Não sei mesmo 

se deveria fazê-lo. Sois jovem; não podeis guiar, deveis acompanhar a for-

tuna do vosso país. Mais tarde, porém, aquelas opiniões vos poderão talvez 

ser úteis em alguma futura forma que a vossa república possa tomar. Na 

forma presente ela mal pode continuar. Antes, porém, da sua resolução final 

há de passar, como disse um dos nossos poetas, por grandes variedades de 
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existência nunca ensaiada e em suas transmigrações poderá ser purificada 

pelo fogo e pelo sangue.

V – Seu traço na posteridade

Qual será sobre essa posteridade a influência de Nabuco, e que lugar lhe 
reconhecerá ela na constelação do reinado? Tenderá sua luz a apagar-se ou 
aumentará de brilho através dos tempos? Decerto, se a história política con-
tinuar a ser escrita como até agora, se não sair da rotina, se a restauração e 
as reduções do passado se fizerem sempre pelos mesmos métodos, o nome de 
Nabuco em poucas gerações terá sido relegado para confins quase invisíveis. 
A reação, porém, virá no dia em que falarem e escreverem, sobre o nosso 
passado, espíritos que primeiro se tenham familiarizado com os originais e 
documentos que ele nos deixou e possam reconhecer cada individualidade 
maior por um traço que seja do seu estilo, do seu caráter, do seu modo e fazer 
a conta da tarefa, do jornal de cada um em sua época.

Quando esse método de estudar a nossa história política do século XIX 
tiver cultores entre as futuras gerações, tenho esperança de que a figura de 
Nabuco avançará cada vez mais no proscênio entre os estadistas da era im-
perial. Na sua obra jurídica, reconstruída e analisada, os críticos hão de des-
cobrir não só mais perfeitas cunhagens de princípios que ele já encontrou 
correntes, como também, no muito que ele tirou de si mesmo, o gérmen, o 
embrião, o primeiro elo, de ideias que hão de dominar depois dele. Da sua 
obra política eles hão de dizer que o Império não deixou outra de igual ori-
ginalidade, penetração, elevação e pureza de forma. No decurso do tempo 
será talvez Nabuco, dentre os nossos antigos estadistas, o guia mais seguro 
dos espíritos positivos, que aliam, como Burke, o liberalismo utilitário e o 
conservatismo histórico;177 dos espíritos jurídicos, para os quais a política 
é verdadeiramente o tronco e a florescência do direito; dos espíritos éticos, 
idealistas, em cujo otimismo ela é, como a verdade, a arte, a religião, uma das 
correntes do mesmo movimento ascensional perpétuo, um dos fins da mesma 
faculdade infinita; assim como será o companheiro preferido do pensador, 
do lapidário de ideias, que o proclamarão, pelo quilate e acabado de suas 
sentenças, o mais perfeito dos nossos moralistas políticos. O traço, porém, 

177 Morley, Burke.
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que melhor definirá sua carreira e sua existência, o estadista e o homem 
que ele foi, a ação ou influência que exerceu e a impressão que deixou, será 
este – bondade intelectual. 
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NOTA A 
CARTAS INÉDITAS ESCRITAS POR NUNES MACHADO À SUA MULHER A 

SRA. DONA MARIA JOANA GOMES DE MACHADO

“Pernambuco, 15 de dezembro de 1848.
Filha, recebi a tua carta que veio ainda mais aumentar as minhas atribu-

lações por ver o estado aflitivo em que estás. Não te consumas tanto e confia 
em Deus que ele me há de salvar, pois que não tenho feito mal a ninguém e 
defendo a mais santa das causas. Estou felizmente de saúde e meus trabalhos 
minhas fadigas e suores, dou-os por bem pagos uma vez que consiga sal-
var a minha Província da ignomínia e da opressão. É-me mais fácil morrer 
no campo pelejando do que consentir que se leve meus patrícios a ferro e 
fogo como o está fazendo o infame que nos governa. Adeus, recomenda-me 
a todos, todos de nossa amizade e tu tem resignação, pois está chegando o 
termo de teus desgostos. Este é um último serviço que elevo à minha pátria: 
o resto de minha vida é para minha família de quem tenho sido muito des-
cuidado. Perdoa-me, minha filha.” 

“Pernambuco, 28 de dezembro de 1848.
Filha, nem saúde, nem sossego tenho. Vivo entre mil aflições, cuidados e 

desgostos e tanto sofro que já prefiro a morte. Não fazes uma ideia do estado 
desta terra, as perseguições, os horrores, a matança por toda a parte, é horrí-
vel. Corre o sangue em jorros e o governo em vez de usar de clemência só tem 
para os pernambucanos pólvora, bala, forças e prisões! Pois bem, Deus está 
no céu e não deixará que dure por muito tempo a obra da malvadeza. Estou 
comprometido até os olhos, não sei qual será minha sorte, mas seja qual for, 
estou resignado. E, pois, tem tu resignação e confia na Divina Providência 
que nos há de um dia dar descanso. Adeus.” 

“Pernambuco, 30 de dezembro de 1848.
Filha, ainda te escrevo desta cidade do Recife onde me conservo rodeado 

de aflições e perigos. As coisas estão cada vez piores e eu não sei ajuizar qual 
será o termo de tudo isto. Seja, porém, qual for geralmente há de haver mui-
tas desgraças, muitas lágrimas, muito luto. Deus te queira dar resignação 
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para sofreres os teus desgostos, que se sou eu que te os causo, afirmo-te que 
não é essa a minha vontade, mas sim a força irresistível de uma sorte tirana. 
Adeus.” 

As cartas são escritas com peculiaridade de ortografia e assinadas Nunes 
Maxado. 
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NOTA B 
RESUMO DOS PRINCIPAIS DECRETOS DA ADMINISTRAÇÃO PARANÁ CONS-

TANTES DA PUBLICAÇÃO OFICIAL “ORGANIZAÇÕES MINISTERIAIS” COLIGIDA 
PELO BARÃO DE JAVARI EM 1889

Decreto nº 1293 de 16 de dezembro de 1853, assinado por Nabuco de 
Araújo, ministro da Justiça, declarando que as petições de graça dos réus 
condenados à morte devem ser instruídas com o traslado de todo o processo.

Decreto nº 1303 de 28 de dezembro de 1853, assinado pelo mesmo, de-
clarando que os africanos livres cujos serviços foram arrematados por par-
ticulares ficam emancipados depois de catorze anos, quando o requeiram e 
providenciando sobre o destino dos mesmos africanos.

Decreto nº 1318 de 30 de janeiro de 1854, assinado por Pedreira, man-
dando executar a Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850 (lei de terras).

Decreto nº 1331-A de 17 de fevereiro de 1854, assinado pelo mesmo, apro-
vando o regulamento para reforma do ensino primário e secundário do mu-
nicípio da Corte.

Decreto nº 1386 de 28 de abril de 1854, assinado pelo mesmo, dando no-
vos estatutos aos cursos jurídicos.

Decreto nº 1387 de 28 de abril de 1854, assinado pelo mesmo, dando no-
vos estatutos às faculdades de medicina.

Decreto nº 1428 de 12 de setembro de 1854, assinado pelo mesmo, criando 
nesta Corte um instituto denominado Imperial Instituto dos Meninos Cegos.

Decreto nº 1445 de 2 de outubro de 1854, assinado pelo mesmo, inovando 
o contrato celebrado pelo Governo Imperial com a Companhia de Navegação 
e Comércio do Amazonas.

Decreto nº 1458 de 14 de outubro de 1854, assinado por Nabuco de Araújo, 
regulando o modo por que devem ser presentes ao Poder Moderador as petições 
de graça e os relatórios dos juízes nos casos de pena capital e determinando 
como se devem julgar conformes as anistias, perdão ou comutação da pena.

Decreto nº 1568 de 24 de fevereiro de 1855, assinado por Pedreira, apro-
vando o regulamento complementar dos estatutos da Faculdade de Direito do 
Império para a execução de § 3º do art. 21 do Decreto nº 1386 de 28 de abril 
de 1854.

Decreto nº 1569 de 3 de março de 1855, assinado por Nabuco de Araújo, 
aprovando o regimento de custas judiciárias, mandado organizar pela Lei 
nº 604 de 3 de junho de 1851.
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Decreto nº 1599 de 9 de maio de 1855, assinado por Pedreira, aprovando 
os estatutos da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II.

Decreto nº 1664 de 27 de outubro de 1855, assinado pelo mesmo, dando 
regulamento para execução do Decreto nº 816 de 10 de julho de 1855 sobre 
desapropriação para construção de obras e serviços das estradas de ferro do 
Brasil.

Decreto nº 1707 de 29 de dezembro de 1855, assinado por Silva Paranhos, 
promulgando a convenção celebrada entre Brasil e Portugal para punir e 
reprimir o crime de moeda falsa.

Lei nº 874 de 23 de agosto de 1856, assinado por Wanderley, criando na 
capital do Império um Conselho Naval.

Decreto nº 1774 de 2 de julho de 1855, assinado por Nabuco, dando regu-
lamento para a Casa de Detenção da Corte.

Decreto nº 1781 de 14 de julho de 1856, assinado por Paranhos, promulgan-
do o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e a Confedera-
ção Argentina.

Decreto da mesma data, assinado pelo mesmo, sobre limites entre Brasil 
e Paraguai.

Decreto nº 1881 de 31 de janeiro de 1857, assinado pelo marquês de Caxias, 
aprovando o regulamento para a repartição do ajudante general do Exército 
(criada em virtude da autorização da lei de 30 de julho de 1856).

Decreto nº 1900 de 7 de março de 1857, assinado pelo mesmo, aprovando 
o novo regulamento do Corpo de Saúde do Exército.

Decreto nº 1929 de 26 de abril de 1857, assinado por Pedreira, aprovando 
o contrato para o serviço do esgoto na cidade do Rio de Janeiro.

Decreto nº 1930 da mesma data, assinado pelo mesmo, aprovando o regu-
lamento para a fiscalização de segurança, conservação e polícia das estradas 
de ferro, em virtude do Decreto nº 641 de 26 de junho de 1852, § 14 do art. 1.

Nesse resumo foram omitidos leis e decretos importantes como a lei de 5 
de junho de 1854 contra o tráfico; o decreto de 1º de janeiro de 1855 (Justiça) 
abolindo os títulos de residência; a lei de 23 de junho de 1855 (Império) que 
estabeleceu o princípio pela naturalização dos colonos que assinassem a de-
claração de ser essa sua vontade; o decreto de 2 de julho de 1856 (Justiça), que 
regulou o serviço da extinção de incêndios na capital do Império, criando o 
corpo de bombeiros.



NOTAS     197 

Na história da administração Paraná não se devem omitir as medidas 
e sobretudo a dedicação com que ele e também o Imperador, bem como 
Pedreira e o Dr. Paula Cândido, lutaram contra a epidemia do cólera.

Apesar de ter sido Paraná um dos incrédulos quando os Teixeira Leites, 
de Vassouras, e outros faziam a propaganda de uma estrada de ferro entre 
a Corte, Minas Gerais e São Paulo, foi no seu ministério que se organizou a 
Companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a qual tomou a si a execução 
do contrato celebrado em Londres por Sérgio de Macedo e deu começo às 
obras da estrada.

Em seu Esboço histórico das estradas de ferro do Brasil, Cristiano Ottoni 
diz que o marquês de Olinda “é de todos os nossos estadistas aquele a quem 
mais deve a Estrada de Ferro de Dom Pedro II.” É difícil saber como essa 
conta de gratidão foi feita. A principal parcela será talvez o empréstimo de 
12,666 contos da lei de 26 de agosto de 1857. Será difícil, porém, apurar-se 
maior serviço à estrada do que a lei de 26 de junho de 1852 que a autorizou 
com garantia de juros e o decreto de 9 de maio de 1855 que incorporou a 
companhia à sombra do Estado.

Sobre Paraná mesmo, ver também a Circular de Teófilo Ottoni, um dos 
mais importantes depoimentos pessoais sobre o Segundo Reinado, no qual 
se pode ver a afinidade da antiga fronde ou oligarquia conservadora com 
o espírito republicano; a brochura de José de Alencar, principiante, O mar-
quês de Paraná, Traços biográficos, Tipografia do Diário, 1856; e, importante 
documento autobiográfico, o discurso que Paraná proferiu no Senado em 31 
de julho de 1854, referindo nas menores parcelas a história de sua fortuna. 
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NOTA C
PROPOSTA DE NABUCO PARA REORGANIZAÇÃO ECLESIÁSTICA DO IMPÉRIO

Art. 1º A Igreja do Brasil será presidida por um Arcebispo Primaz, que 
será ao mesmo tempo bispo do Município da Capital do Império, onde terá 
sua residência.

Art. 2º Um dos Arcebispos, que será ao mesmo tempo bispo da Diocese do 
Rio de Janeiro, terá por igrejas sufragâneas as de São Pedro do Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito 
Santo, ainda quando elevadas a Bispados.

Art. 3º O outro Arcebispo, que será ao mesmo tempo bispo da Diocese da 
Bahia, onde continuará a ter sua residência, terá por igrejas sufragâneas as 
de Pernambuco, Maranhão, Pará e as de Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Piauí, Rio Grande do Norte e Amazonas, ainda quando elevadas a Bispados.

Art. 4º No Arcebispado do Rio de Janeiro haverá uma Relação Metropoli-
tana igual à do Arcebispado da Bahia.

Art. 5º O Arcebispo Primaz será em suas faltas substituído pelo Arce-
bispo que o Imperador designar, e bem assim os arcebispos pelos bispos se-
melhantemente designados.

Art. 6º O Governo é autorizado a impetrar da Santa Sé a Bula necessária 
para a plena execução desta lei, dando disso comunicação ao Poder Legisla-
tivo para designação dos respectivos ordenados.



NOTAS     199 

NOTA D
TRECHOS DO MANIFESTO SALES TORRES HOMEM

(1) “Contra esta composição anormal um protesto enérgico partiu do 
ilustre Sr. Martinho de Campos, em nome da influência parlamentar menos-
prezada, e sobretudo da Câmara eletiva, cuja existência mesma lhe parecia 
haver sido olvidada. Porém, nem dos grupos numerosos de seus amigos, nem 
do seio da maioria, voz alguma fez-se ouvir em apoio desta manifestação. 
O imprevisto do acontecimento confundindo todos os cálculos não dava tem-
po a decidir se convinha elogiar ou censurar, falar ou calar.” 

(2) “O retrospecto dos precedentes mais recentes e notáveis do nobre mar-
quês [de Olinda] dava em resultado que de todos os seus aliados de outrora 
fora ele o último em repudiar os meios de governo da quadra de nossas dis-
córdias civis; e que quando o Partido Conservador, tendo hasteado a bandeira 
da Conciliação e das reformas, estendia os braços a seus adversários, S. Exa. 
reclamara tenazmente contra esta perigosa direção dada à política do país. 
Seus protestos reiterados em 1856 foram proferidos a tempo de irem pertur-
bar a agonia do marquês de Paraná, que morria com a alma envolta nas ilu-
sões do patriotismo, feliz que não viu destruída e insultada sua obra generosa 
por aqueles mesmos a quem fora de maior benefício.

Pouco tempo, porém, decorreu antes que as portas do Parlamento se 
abrissem para dar ingresso ao chefe do gabinete de 4 de maio, que trazia nas 
mãos o mesmo estandarte da Conciliação herdado de seu predecessor, e que, 
segundo o espírito da época, era o único capaz de cobrir e amparar a causa 
de qualquer ministério. As câmaras não duvidaram da sinceridade das no-
vas tendências do ultraconservador dissidente da véspera, e efetivamente, 
apesar da forte oposição que provocaram contra esse gabinete as suas teo-
rias quiméricas e desastrosas do crédito bancário, a calma não abandonou o 
nobre marquês. Teve bastante reflexão para respeitar e manter inalteráveis 
os princípios, as influências e a ordem de coisas que achara estabelecidos. 

Convencido estava então de que no regime dos povos livres são unica-
mente as ideias as que criam, legitimam e regem as situações políticas, e 
que enquanto não são vencidas ou condenadas pelas urnas para cederem lu-
gar a outras ideias, as reações são fatos sem direito, que podem ser úteis aos 
cálculos da vindita ou do medo, para alcançar o auxílio momentâneo das fac-
ções, mas não para servir os interesses sérios e permanentes da ordem social. 
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Era este o esclarecimento mais instrutivo que dos capítulos modernos 
da biografia do presidente do Conselho se podia extrair para orientar a Câ-
mara na avaliação da garantia moral que lhe era oferecida em 30 de maio. 
A sua formal adesão ao programa da maioria não permitia ver-se nele um 
adversário, e por outro lado os atos ostensivos do seu passado recente não 
justificavam suficientemente a suspeita de qualquer discordância entre os 
sentimentos íntimos e suas declarações atuais. Todavia, se não era um ini-
migo político que se impunha aos eleitos da nação, também não era o repre-
sentante adequado da maioria, o intérprete natural de suas opiniões; não era 
enfim o organizador de um gabinete revestido das condições que inspiram a 
confiança, como a entende e requer o sistema representativo, a confiança no 
grau alto e indispensável à perfeita harmonia dos dois ramos da autoridade 
constitucional.”

(3) “Dizia que a necessidade de esconjurar as calamidades de uma dis-
solução era a causa deste eclipse parcial do governo parlamentar, e que um 
ministério incolor, inofensivo e respeitável pelos atributos que se supõem 
sempre inerentes à derradeira estação da vida humana, tornaria em bonan-
ça a tormenta e levaria a legislatura incólume ao termo ordinário de sua exis-
tência. Os poetas admiradores deste plano viam no Sr. marquês de Olinda o 
próprio Nestor da Ilíada, separando os contendores com o cetro da velhice e 
serenando-lhes as paixões com uma eloquência persuasiva e mais doce que o 
mel. Alguns de menos imaginação esgotavam uma nomenclatura conhecida 
para descrever a ação emoliente e calmante dos ilustres varões, que tudo isto 
ouviam com seriedade e procuravam confirmar da melhor forma as virtudes 
medicatrizes que se lhes atribuíam.” 

(4) “Não sei por que a política florentina, que tantas dificuldades supe-
rava pela insídia, tem sido objeto da execração do gênero humano. Parece 
que o juízo da posteridade foi injusto para os méritos dessa política, que ce-
lebrou o gênio de Maquiavel. No fim de tanto tempo, ei-la que revive e re-
verdece nos conselhos do ministério de 30 de maio com todas as honras que 
lhe são devidas. Adotada como modelo e erigida em meio de governo de uma 
nação livre, nada falta ao seu triunfo; ela brilha na frente dos recursos mi-
nisteriais; os aplausos de um partido a vitoriam, e o povo sem crenças a vê 
passar sem horror. Não são entes obscuros, são os anciãos prestigiosos da pá-
tria os que a reabilitam com a autoridade da experiência e como a última 
expressão de seus longos trabalhos na vida; são eles que se incumbem de 
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ensinar do alto do poder às novas gerações a arte sublime de enganar os ho-
mens.”

(5) “A palavra divergências lembra o nome puro do visconde de 
Albuquerque, sucumbido na árdua tarefa de homem de Estado, na qual por 
tanto tempo, rodeado das sombras da morte, manteve-se presente e firme 
enquanto lhe durou o último sopro de vida. Virtuoso cidadão que tanto amou 
seu país, que tão honestamente o serviu, e que agora velará sobre seus des-
tinos do alto dos céus!”

(6) “Não é na administração interior, e sim na defesa da honra nacio-
nal contra a prepotência do governo britânico, que fulgura a auréola do 
gabinete de 30 de maio. Assim o dizem os que, na atroz agressão a que alu-
dem, viram primeiro que tudo uma mina abundante de venturas de partido. 
O que, porém, a história dirá, é que nos dias 30 e 31 de dezembro o ministério 
recusou o arbitramento, que teria prevenido o abuso da força de modo mais 
honroso e incomparavelmente mais plausível e eficaz do que o seu ocioso 
apelo do plenipotenciário para o Governo da Rainha. 

Dirá que no dia 5 de janeiro aceitou essa mesma medida, que nada já 
salvava, depois de consumadas as represálias com circunstâncias afronto-
sas para o Império, e sem o mínimo lenitivo do ultraje; pois a restituição 
das presas não foi mais que a consequência pura e simples da promessa da 
indenização computada a alvedrio do governo britânico.

Dirá que contra o voto unânime do Conselho de Estado, tardiamente con-
vocado, só submeteu ao juízo arbitral uma das duas questões, e não ambas, 
privando-se da vantagem, da satisfação que resultaria como direito reconhe-
cido do laudo favorável do árbitro; procedimento tanto mais inconcebível 
quanto, segundo a classificação da própria nota do Governo Imperial de 29 
de dezembro, a questão da barca Prince of Wales afetava menos os direitos e o 
pundonor da nação que a da fragata Fort. O dever de reserva que negociações 
ainda pendentes nos impõem a todos acerca de tão melindroso assunto tolhe-
-me a liberdade de prosseguir na apreciação desse padrão de glória erguido 
sobre a humilhação do país iludido.”

(7) “Tudo o que acabo de expor prova que a violência aberta não é o 
maior perigo a que estão expostos os povos livres. A sofisticação gradual das 
instituições respeitadas nas formas exteriores e corroídas na medula; os es-
petáculos, as lições e os exemplos colhidos dos fatos que testemunhamos e 
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que tiram o gosto à liberdade, destruindo a fé em suas virtudes e eficácia, eis 
os verdadeiros perigos que devem temer.”

(8) “No meio desta má paródia do regime constitucional, acusou-se a 
Câmara de desrespeitosa para com a Coroa, negando o seu apoio a dois minis-
térios. Porém, demonstrada a justiça desta conduta, o mais era nosso direito, 
nosso dever, nossa missão especial; era o sistema representativo todo inteiro. 
O mandatário da nação não tem que representar em frente dos ministros 
o papel do cortesão descrito por Tácito, moerens Burrhus ac laudans. O que 
se censura no nosso proceder é a dignidade parlamentar que salvamos do 
naufrágio da Câmara por nossa independência e firmeza. Se há nisto erro ou 
crime, não somos nós a quem se deve acusar; é sim a lei divina, que entre os 
instintos morais do homem incluiu o do horror à traição.”
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NOTA E
DEFESA DE GONZAGA POR FERRAZ, MINISTRO DA GUERRA, NO SEU DIS-

CURSO DE 26 DE MARÇO DE 1866, NO SENADO

Em 17 de fevereiro dizia o presidente do Rio Grande do Sul ao Ministério 
da Guerra:

“Os corpos da guarda nacional do comando superior de Quaraí e Missões 
que formam a divisão estão todos reunidos, organizados e acampados nos 
pontos estratégicos que pareceram convenientes, faltando um só já bem 
adiantado para isso. A maior parte do armamento e munições que têm sido 
remetidos já havia chegado, e já havia sido distribuída aos corpos.”

Em 5 de março dizia igualmente:
“Recebi ontem comunicações oficiais com data de 20 do mês passado da 

fronteira de Quaraí. Nenhuma novidade havia ali ocorrido. O comandante 
daquela fronteira e da 1ª divisão comunica-me notícias que teve de pretende-
rem as forças paraguaias invadir o território brasileiro por São Borja, mas dá 
pouca importância a essas notícias, por considerar-se com forças suficientes 
para rechaçá-las. Essas notícias a que se refere o comandante da fronteira 
são atrasadas. Tenho notícias posteriores transmitidas de Montevidéu pelo 
Sr. conselheiro Paranhos que, longe de confirmarem esses intentos de inva-
são, pelo contrário, dizem diminuir as probabilidades...”

O referido presidente ainda em 18 do mesmo mês de março afirmava o 
seguinte:

“Ativo as remessas de fardamento para as forças de São Borja e Quaraí. 
Pretendo formar um depósito de munições de guerra em Alegrete. Logo entra 
o inverno e as remessas ficam muito difíceis, e por isso entendo que desde 
já devo tratar de acumular munições de guerra perto da fronteira que natu-
ralmente será a base das operações. É preciso providenciar sobre a remoção 
da pagadoria militar de Bagé para um ponto mais próximo à fronteira de 
São Borja. Hoje não há mais razão para estar a pagadoria em Bagé. As for-
ças acumulam-se sobre a fronteira de São Borja e Quaraí, e a alfândega de 
Uruguaiana não tem recursos para satisfazer todos os pagamentos. Por outro 
lado, frequentes remessas de dinheiro para pontos tão longínquos, é muito 
penoso e perigoso.”

Em outra ocasião oficiara ele ao comandante da 1ª divisão e da respectiva 
fronteira, dizendo (ofício de 15 de abril):
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“Previnem-me de Montevidéu que pode ser o plano dos paraguaios ata-
car a cidade de Corrientes com as forças que têm em Humaitá, e atacar-nos 
nas nossas fronteiras com as forças que têm em ltapuá... Não julgo provável 
que tentem a temeridade de passar o Uruguai para atacar-nos por essa 
fronteira. Cumpre, porém, que V. Sa. esteja prevenido, e que concentre as 
forças de sua divisão no ponto estratégico que julgar mais apropriado para 
repelir qualquer invasão, tendo muito em atenção essa picada que existe 
no Alto Uruguai, e por onde eles podem querer tentar algum movimento 
de surpresa.

“É provável que em vez de atacarem-nos por esta fronteira, o que seria 
uma temeridade para eles, porque ficarão com o rio Uruguai pela retaguarda 
e com a sua retirada difícil, desçam pela província de Corrientes a procurar 
passar o Uruguai acima do Salto, onde talvez contem com algum auxílio. 
Nesta hipótese lá está o nosso Exército para opor-se-lhes e as forças da divi-
são de seu comando não devem de abandonar essa fronteira, porque seria 
deixá-la exposta a qualquer das forças que estão em Itapuá.

“São estas as instruções que de momento entendo dever dar a V. Sa., pre-
venindo-o, entretanto, que nesta ocasião dirijo-me ao general comandante 
das armas, ponderando-lhe a conveniência de marchar para esta fronteira 
para organizar as forças que aí se acham e dirigi-las como ele julgar mais 
acertado. Previno-o também que nesta ocasião ordeno ao coronel barão de 
Jacuí que marche com as forças da sua divisão para a fronteira de Bagé, onde 
aguardará segundas ordens, deixando apenas um corpo guarnecendo a fron-
teira de Jaguarão. Estou providenciando a remessa de munições, mas previno 
a V. Sa. que nos depósitos de Bagé e de São Gabriel há alguma munição. Está 
em marcha para essa fronteira o 1º batalhão de voluntários, e brevemente 
farei também marchar o 5º batalhão.”

Em outro ofício de 27 de abril dizia ainda o mesmo presidente a esse 
comandante:

“Nas suas cartas de 16 e 19 faz V. Exa. judiciosas considerações sobre os 
movimentos das forças paraguaias e pergunta-me se, no caso de acometerem-
-nos pela fronteira de Missões, se deve deixá-los passar o Uruguai ou impedir-
-lhes a passagem. A esta hora já V. Exa. deve de ter recebido a minha comu-
nicação de 15 do corrente em que eu noticiava as informações que me foram 
transmitidas de Montevidéu. Já se vê, pois, que o general que comanda o 
nosso exército ali estacionado deve de estar a par dos acontecimentos que se 



NOTAS     205 

preparam e que necessariamente há de operar. As forças do seu comando e 
as da 2ª divisão deverão operar por consequência de combinação e segundo 
um plano assentado, salvo emergências importantes em que devemos fazer 
o que nos parecer melhor na ocasião.

“Ignorando eu por ora quais as disposições do nosso Exército, não posso 
ir além das recomendações que fiz no mencionado ofício de 15 e que agora 
reitero. Defender a fronteira e o nosso território, impedir a passagem de for-
ças inimigas, é o que devemos fazer. Há duas hipóteses. Ou os paraguaios, 
como dizem de Montevidéu, pretendem atacar a Confederação Argentina 
com as forças que têm em Humaitá, e a nossa fronteira com as que têm em 
Itapuá, ou apenas pretendem passar por Corrientes para vir atacar-nos com 
todas as suas forças reunidas. Quer em uma, quer em outra hipótese, o nosso 
Exército, auxiliado por forças que Mitre possa reunir, não há de ficar inativo 
em Montevidéu, podendo ser as infantarias transportadas nos vapores da 
esquadra para desembarcarem no ponto mais adequado.

“Na primeira hipótese, as forças que eles podem ter em Itapuá não devem 
de inspirar-nos receio algum. V. Ex. deve de derrotá-los pela forma como 
julgar ser mais seguro e acertado. E, se entender que pode passar o Uruguai 
com a sua divisão para melhor aniquilá-los, passe e ponha-os em debandada, 
que ninguém lhe levará isto a mal. Deixo à sua reconhecida perícia avaliar 
se pode dar esse passo audaz com bastante probabilidade de êxito feliz. Seria 
um belo princípio de resposta às insolências e barbaridades que esses vân-
dalos têm praticado em Mato Grosso.

“Na segunda hipótese, isto é, de pretenderem eles passar apenas por 
Corrientes para virem com todo o exército, que V. Ex. avalia em 30.000 ho-
mens, a acometer-nos nessa fronteira, não posso admitir que façam isso tão a 
são e salvo. O nosso Exército há de ir-lhes ao encalço, e então a divisão do seu 
comando há de operar de combinação, cumprindo impedir-lhes a passagem 
até chegar o nosso exército, que não há de fazer-se esperar.”

A par disto, o referido presidente tinha a afirmação, da parte do mesmo 
comandante da fronteira, ou do comandante da 1ª divisão, em ofícios de 22 e 
25 de abril e de 1º de maio, de que tudo estava bem disposto, de que o inimigo 
seria escarmentado por uma oposição franca pelo valor dos nossos soldados. 
É de ver esses ofícios, em que assim se exprimia o dito comandante:

“Vou marchar para a fronteira de Uruguaiana, estarei em ponto donde 
possa atender a uma ou outra fronteira... Teremos o prazer de receber os 
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visitantes, como é devido às boas intenções com que vêm, isto é, se não pu-
derem ser repelidos, segundo tenho declarado a V. Ex. Se não for possível 
evitar o único mal da passagem nas povoações de São Borja e Itaqui, é uma 
fortuna tê-los deste lado do Uruguai, como tantas vezes tenho declarado... Ou 
deste lado, ou além do Uruguai, não quero mais do que a 1ª divisão com o seu 
pessoal reunido, para perseguir esses 14.000 salteadores. V. Ex. não receie 
pela fronteira, e menos pelos nossos soldados possuídos de entusiasmo... Esta 
divisão está com mais de 8.000 homens e, bem armados, são bastantes para 
repelir a 16.000 paraguaios de nossa fronteira, onde a divisão seria elevada 
consideravelmente de um dia para outro.”

A verdade é que Gonzaga não tinha armamento para mandar a Canavarro 
nem recursos de espécie alguma. As munições e fardamento expedidos em 
junho de Pelotas, em 14 de agosto estavam a meio caminho. Em Porto Alegre 
é onde menos conhecimento se tinha do que se passava na fronteira. As notí-
cias chegavam via Montevidéu e às vezes pelas folhas do Rio de Janeiro. Ver 
carta do conde de Boa Vista.
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NOTA F
ARTIGO DA REFORMA DE 19 DE OUTUBRO DE 1873, DE AFONSO CELSO, 

MAIS TARDE VISCONDE DE OURO PRETO

“Seria preciso suprimir dos nossos anais as discussões do parlamento e 
da imprensa de todos os matizes em 1864, para afirmar que a Missão Especial 
e suas consequências não podem correr por conta do Partido Conservador. 

“A Missão Especial, tão acertadamente confiada ao nobre Sr. conselheiro 
Saraiva, foi resolvida pelo governo depois da célebre sessão de 5 de abril, 
em que os Srs. Evaristo da Veiga e F. Néri interpelaram o governo acerca dos 
inauditos sofrimentos impostos aos 40 mil brasileiros residentes na Banda 
Oriental. Já fortemente excitada com a chegada do general Neto, que se dizia 
ter vindo expressamente fazer ao governo importantes revelações, a opinião 
pública mais se alvoroçou com o ocorrido nessa sessão.

“O discurso do ex-representante de Minas, aplaudido e apoiado pelo atual 
Sr. ministro da Marinha [Ribeiro da Luz], causou viva impressão em todos os 
ânimos, e nem era possível a indiferença ante o quadro de horrores que en-
tão se desenrolou aos olhos do país.

“Não menos profunda e dolorosa sensação produziu a magnífica oração 
que logo em seguida proferiu o eloquente deputado Néri. Alguma coisa real-
mente extraordinária devia ter ocorrido no Estado Oriental, relativamente 
aos interesses de nossos concidadãos, para que dois membros de partidos 
opostos, um aliado do governo, e seu decidido adversário o outro, escolhes-
sem o mesmo dia, quase a mesma hora, para interpelá-lo sobre tais sucessos.

“As manifestações da imprensa, que aliás fora a primeira a chamar a 
atenção do país sobre os acontecimentos do Estado Oriental, secundaram com 
toda a energia as da tribuna temporária. O mais importante órgão do jorna-
lismo conservador nessa época, o Espectador da América do Sul, assinalou-se 
nessa cruzada patriótica. A abstenção do governo importaria, no seu concei-
to, ou a perda de uma província ou a guerra civil. Não menos decisivo foi 
o pronunciamento da imprensa nas províncias. Houve, como bem disse o 
Espectador, verdadeira unanimidade nacional...”
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NOTA G
PANFLETOS SOBRE OS SUCESSOS DE URUGUAIANA

Protestos do visconde de Jequitinhonha contra a intervenção dos aliados no 
sítio e rendição da cidade de Uruguaiana, Laemmert, 1865:

“São poucas páginas de apreensões proféticas e lamentações patrióticas 
a propósito da intimação de Flores a Estigarribia e da presença de Mitre em 
Uruguaiana ao lado do Imperador. Não há muitos dias que o ilustre visconde 
de Cabo Frio, ministro da Marinha na época gloriosa da Independência, caiu 
no sepulcro! Bem-aventurado foi ele que não viu o Astro da Independência 
eclipsar-se na Uruguaiana!... Agora pergunto eu: o que faziam os nossos ba-
talhões no Cerro, em Paissandu e na Concórdia?! Sim, na Concórdia e todos 
sabem por quê...

“Desde o dia 11 de junho, dia glorioso pela vitória de Riachuelo, mas ne-
fasto da invasão da província de São Pedro, que os jornais deram notícia da 
reclamação do general David Canavarro, pedindo infantaria a fim de poder 
repelir o inimigo invasor. E logo publicou-se que uma brigada ao manejo do 
valoroso general Sampaio era destinada a incorporar-se à divisão Canavarro. 
Saltou de contentamento o coração brasileiro, e todos os bons patriotas fi-
xaram os olhos na extremidade meridional da heroica província invadida. 
Saudaram-se as bandeiras da pátria, e os bravos que as acompanhavam com 
o nobre empenho de restaurarem a violada integridade nacional. 

“Embalde... Notícia falsa... Vã esperança... Em vez do general Sampaio 
apareceu o general Flores na margem direita do rio Uruguai, e no dia 18 
de agosto, depois dos paraguaios atravessarem livremente 42 léguas do 
território nacional (oh! oh!), saquearem e incendiarem São Borja, Itaqui 
e Uruguaiana, destruírem estâncias e propriedades. Depois de declarar 
o general brasileiro a impossibilidade de atacar com êxito feliz a força 
invasora: ENTREM as bandeiras - uruguaia e argentina - NO SOLO SA-
GRADO da pátria para (oh, Deus!) ajudar o Império impotente (oh! impo-
tente!) a expelir a invasão e restaurar a sua dignidade!...

“Eis diante da Uruguaiana os três aliados. O general Flores, antes de 
transpor o rio, adianta-se a mandar intimar o chefe paraguaio de render-
-se! Quem para tanto o autorizou? Cumpre saber se... Uruguaiana é parte 
integrante do nosso país, onde só devem reinar as leis que carregam sobre 
a soberania nacional... O que se sabe é que para disfarçar a usurpação da 
competência, todos os generais, uns isoladamente, e outros em nota conjunta, 
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propõem a rendição com as honras da guerra ao coronel Estigarribia, que 
nunca se viu tão requestado!

“Quê! Oferecer honras da guerra ao invasor que surpreendeu, saqueou, 
incendiou, violou a propriedade e a família. É, sem dúvida, generosidade 
desconhecida nos fastos da guerra. Aviltou-se a vítima inocente, elevou-se o 
algoz imoral e inexorável!!”

A obstinação de Estigarribia poupou ao Império tão aviltante humilha-
ção. A consciência do bárbaro tremeu. Honrar o autor de tantos crimes aba-
lou, sem contradita, as fibras endurecidas daquela alma feroz. – E repugnou...

“O comando do Exército faz-se objeto de conflito, a despeito da letra do 
tratado, como se apregoa. Em que se fundava o general Flores para que-
rer arrogar-se o comando do Exército no Brasil? Diga-se tudo à Nação. Ela 
deve saber tudo. É obrigado o Imperador a correr, andando por dia mais de 
15 léguas, para chegar a tempo de pôr termo à disputa dos generais; enquan-
to o general Bartolomeu Mitre faz de seu lado outro tanto! O boné frígio vem 
entestar com a Coroa Imperial...

“Os 45 canhões conservam-se mudos. O inimigo, agonizando de fome, 
propõe condições que são aceitas!! A questão do comando foi sofismada... 
Para quê?... E são monarquistas os que assim aconselhavam... Quem venceu? 
A fome? Ah! A fome! Quem ficou prisioneiro? O mísero soldado. E aquele 
que ordenou as depredações, os incêndios, as violações, ficou prisioneiro? 
Não... não. Os oficiais podem ir para onde quiserem, exceto para o Paraguai! 
E os que, prisioneiros em Paisandu, foram postos em liberdade sob promessa 
de não tomar parte nesta guerra contra o Brasil, e faltaram à sua palavra de 
honra ali dada? Esses... deram-se por prisioneiros do Brasil... Oh! Oh! Basta 
de alegria... Meditemos.”

Esse opúsculo de Jequitinhonha deu lugar a diversos outros: Contrapro-
testo feito por um brasileiro, Laemmert; Impugnação ao protesto do Sr. vis-
conde de Jequitinhonha, por Quintino Bocaiúva, Tip. Perseverança; Segundo 
contraprotesto, por um ex-ministro de Estado, Tip. Paula Brito; e Breve aná-
lise dos protestos e contraprotestos, por outro ex-ministro de Estado, Tip. de 
Pinheiro e Comp., este último em sustentação de Jequitinhonha.

Além dessas publicações, o folheto de Paranhos, visconde do Rio Branco, 
A Convenção de 20 de fevereiro demonstrada à luz dos debates do Senado e 
dos sucessos da Uruguaiana, Garnier, Rio, 1865, contém uma severa censura 
a todo o episódio militar de Uruguaiana, o qual deu lugar, por outro lado, a 
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uma série de odes e poemas em honra do Imperador, quando ele voltou do 
Sul. Eis dois trechos do citado folheto de Paranhos:

“...Celebre-se, pois, e celebre-se com ruído, a rendição de Uruguaiana, 
mas, por honra do Brasil e dos seus aliados, não se queira elevar até a cate-
goria de uma epopeia aquele feito militar, considerado de per si. Éramos ali 
quatro contra um, e tínhamos à nossa frente generais e generalíssimos, os 
primeiros vultos políticos da América do Sul. O odioso inimigo só tinha por 
si a espada e o nome obscuro de um Estigarribia. Estávamos dentro de nossos 
muros, inteiramente desassombrados; e ele, o invasor, cercado por terra e 
por água, já quase vencido pelas moléstias e pela fome.

“Alegremo-nos com a rendição e redenção de Uruguaiana, que é sem dú-
vida um acontecimento feliz, um embaraço de menos, e embaraço grande 
em relação ao triste estado de coisas que determinou a súbita viagem do 
Imperador; mas, repito, por honra própria e dos aliados, não cantemos enfa-
ticamente esse triunfo, não imitemos o épico da nobile bellum de que nos fala 
Horácio, quando na sua Arte Poética ensina a curta distância que separa o 
sublime do ridículo” (p. 76-77 de Paranhos).

“Haviam, o caudilho e mais instrumentos do fossado ou razzia para-
guaia, cometido horrores durante as suas atrevidas excursões. E todos estes 
crimes, ao contrário do que se bradava em março último contra os do chefe 
oriental Muñoz, foram totalmente esquecidos; estão para todo o sempre per-
doados. Ali ninguém mais se lembrou de que os orientais Zipitria e Salvañac 
entraram no número daqueles heróis que calcaram a bandeira brasileira nas 
ruas de Montevidéu; e fizeram-lhes a vontade, sem ver que com isso irroga-
vam eles um desar ao seu próprio governo, aceitando-os como hóspedes espe-
ciais e mimosos do Brasil.

E Estigarribia, como se fora Abd-el-Kader, e mais galante do que este, 
veio trocar a bárbara cimitarra pela bengala do dandy e hoje aí ostenta-se 
lampeiro pelas ruas da capital do Império. Os sargentos e soldados da guar-
nição, esses ficaram prisioneiros, é certo, e como tais desfilaram, em mísero 
estado, perante o monarca brasileiro, os generais e exércitos aliados; mas 
seguramente não é essa homenagem forçada de ignorante soldadesca, indig-
namente entregue pelo seu comandante e oficiais, o que pode satisfazer o 
pundonor cavaleiroso da nação brasileira. Ainda bem que esta última condi-
ção não foi afinal proposta, mas somente aceita pelos aliados.
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A rendição de Uruguaiana, torno a repeti-lo, é um sucesso feliz; e não 
serei eu quem pretenda entibiar os aplausos a que tenham direito os seus 
autores. Mas é inegável que nesse memorável fato o que mais sobressai é a 
magnanimidade dos vencedores, os quais não duvidaram de olhar com des-
prezo para as provocações, crimes e torpezas dos vencidos, violentando não 
pouco o nosso amor-próprio nacional, com o fim manifesto de conseguir uma 
vitória incruenta, e de levar a desmoralização às outras fileiras do agressor, 
se a notícia puder romper o cordão sanitário que a previne. Eu só noto as 
diferenças entre este fato e aquele que o precedeu em Montevidéu. Comparo, 
não censuro, ou, apenas censuro condicionalmente...” (Paranhos, folheto cit., 
pág. 82)
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NOTA H
PROTESTO DO BRASIL PERANTE O GOVERNO ESPANHOL CONTRA O 

BOMBARDEAMENTO DE VALPARAÍSO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Rio de Janeiro, ... de maio de 1866.
A esquadra de S. M. Católica que hostiliza a República do Chile bom-

bardeou a cidade de Valparaíso, destruindo propriedade chilena pública e 
particular, e propriedade particular pertencente a súditos e cidadãos de po-
tências neutras. Este ato de excessiva e desnecessária hostilidade produz no 
Brasil a mais penosa impressão. 

Neutral na guerra em que infelizmente se acham empenhados o Chile e 
a Espanha, tem o governo de Sua Majestade o Imperador cumprido e cum-
prirá com o mais religioso escrúpulo os deveres que esta posição lhe impõe. 
Mas a par desses deveres tem ele outros que deve satisfazer, não somente no 
interesse próprio: no dos demais estados americanos, no de uma causa que 
é comum a todas as nações civilizadas, sejam elas beligerantes ou neutrais.

A moderna civilização, respeitando os direitos dos beligerantes, tende 
a minorar os males que resultam do estado de guerra, consegue proteger 
tanto a propriedade neutral como a inimiga inofensiva, e condena todo o ato 
de hostilidade que não seja necessário. Valparaíso estava protegida por esta 
prática salutar. Não era uma praça de guerra, era uma cidade comercial, e 
encerrava além de propriedade inimiga inteiramente inofensiva, proprie-
dade estrangeira e neutral de valor considerável. A sua destruição em nada 
aproveitava à Espanha; não tirava recursos ao inimigo nem influía direta 
ou indiretamente no êxito da guerra. Bombardeando aquela cidade, preju-
dicou a Espanha principalmente aos interesses neutrais e estabeleceu um 
precedente fatal, que não pode ser sancionado nem mesmo pelo silêncio das 
demais nações. Todas elas devem protestar, e o Brasil protesta.

Empenhado também em uma guerra, conhece o Governo Imperial pela 
própria experiência quanto convém aos beligerantes que lhes não seja im-
pedido ou embaraçado o exercício de direitos soberanos; mas procura dimi-
nuir os males que desses exercícios podem nascer, respeitando os interesses 
neutrais, concedendo-lhes tudo quanto é possível, prescindindo mesmo do 
pleno uso dos seus direitos, e deixando de praticar aqueles atos que não são 
indispensáveis ao seu objeto. O Governo Imperial, portanto, pronunciando-
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-se nesta questão, apoia-se nos seus direitos como neutral e no seu procedi-
mento como beligerante.

O Brasil e a maior parte dos estados americanos, novos ainda, não dis-
põem de todos os recursos precisos para se fazerem respeitar; e disseminada 
a sua riqueza e a sua população ao longo das costas extensas e indefesas, 
estão sujeitos ao abuso da força e necessitam por isso que sejam mantidas 
as máximas da civilização moderna que constituem a sua principal e mais 
eficaz proteção.

Por estas razões deseja o governo do Brasil que o de Espanha conheça 
todo o seu pensamento neste gravíssimo assunto e que ao mesmo tempo se 
persuada que esta manifestação não é um desvio da neutralidade, mas con-
sequência legítima dela, e que em nada altera os sentimentos amigáveis que 
ambos cultivam com igual sinceridade. De ordem de Sua Majestade, o Impe-
rador, recomendo, pois, a V. Sa. que leia este despacho ao Sr. ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros e entregue uma cópia dele a S. Exa. Aproveito este ensejo 
para reiterar a V. Sa. etc. - José Antônio Saraiva

Ao Sr. Antônio José Duarte Araújo Gondim.
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NOTA I
MINISTÉRIO PÚBLICO. PROJETO DE NABUCO

Art. 2º O Ministério Público compreende na parte criminal a denúncia e 
acusação de todos os crimes, excetuados: § 1º Os crimes de calúnias e injúrias 
não referidos expressamente no art. 37 do Código do Processo. § 2º Os crimes 
de estupro, rapto e adultério, salvo sendo cometidos por violência, ou sendo o 
ofendido pessoa miserável e quiser perseguir o ofensor. § 3º O parto suposto.

Art. 3º O Ministério Público na parte civil compreende: § 1º As causas 
pertencentes à Coroa, Fazenda e Soberania Nacional. § 2º As causas dos me-
nores e pessoas semelhantes. § 3º As causas de ausentes. § 4º As causas de 
capelas e resíduos. § 5º As causas de liberdade dos escravos como autores 
ou réus. § 6º As causas municipais. § 7º As causas das mulheres casadas re-
lativamente ao seu dote e alienação dos bens de raiz sem outorga dela. § 8º 
As causas dos hospitais e quaisquer estabelecimentos pios. § 9º As causas 
de desapropriação por utilidade ou necessidade pública. § 10º As causas de 
responsabilidade civil dos empregados públicos. § 11º As causas relativas 
aos assentos de nascimento, casamento e óbito, que não se fizeram nos livros 
eclesiásticos, e outrossim as de impedimento, divórcio e nulidades, que não 
pertencerem ao juízo eclesiástico. § 12º Em geral quaisquer outros negócios 
que a lei designar.

Art. 4º O Ministério Público, no interesse da lei e em relação à ordem 
pública e liberdade individual, compreende: § 1º A fiscalização da exata e 
uniforme observância das leis e regulamentos (art. 7º). § 2º Os conflitos de 
jurisdição entre as autoridades judiciárias e entre estas e as administrativas. 
§ 3º As questões de competência. § 4º Os recursos à Coroa dos abusos das 
autoridades eclesiásticas. § 5º As questões de suspeição dos magistrados. § 6º 
A requisição do habeas corpus em favor de qualquer pessoa nacional ou es-
trangeira que sofrer constrangimento ilegal. § 7º A impetração da graça im-
perial em favor dos condenados quando o processo for evidentemente nulo 
ou a condenação se fundar em falsa prova.

Art. 5º O Ministério Público, na parte administrativa, continuará a in-
tervir e funcionar nos casos e pela forma que determina a legislação vigente. 
§ 1º O Ministério Público compreende na parte comercial: as causas de dote 
de mulher casada; as causas de moratórias; as causas sobre o registro dos 
contratos de sociedade, as causas de reabilitação de falidos.
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Art. 6º O Ministério Público é parte: § 1º Nas causas criminais que são 
da competência da justiça pública. § 2º Na execução e contas de testamentos. 
§ 3º Pode ser parte por impossibilidade de pessoa lesada, ou pela falta de 
pessoa interessada ou conjunta, nas causas de inventário, tutela, interdição, 
rescisão ou nulidade da indevida alienação dos bens da mulher casada, ór-
fãos, capelas e resíduos; nas causas de liberdade dos escravos, e nas de dote. 
§ 4º O Ministério Público nas outras causas do art. 3º não é senão adjunto...
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NOTA J
EMANCIPAÇÃO DOS ESCRAVOS. PROJETO PAULA SOUSA

“A Assembleia Geral Legislativa decreta:
Artigo 1º De 1º de janeiro de 1867 em diante os nascidos de mulher escrava 

serão considerados filhos de ventre livre e como tais cidadãos brasileiros.
Artigo 2º Os senhores de suas mães deverão alimentá-los, tratá-los nas 

doenças, e dar-lhes educação, ensinando alguma arte ou ofício que os habi-
lite a viver à própria custa. Por este trabalho terão o direito de haver seus 
serviços até a idade de vinte e um anos dos homens e dezoito elas mulheres, 
ou seu equivalente.

Artigo 3º O juiz de órfãos, seus substitutos, e os párocos são tutores legais 
deles, e como tais velarão na execução do artigo antecedente em sua 1ª parte. 
Quando, porém, o senhor da mãe não quiser incumbir-se daquela obrigação, 
tirá-los-ão para colocá-los sob a proteção e direção de pessoa de confiança e 
reconhecida capacidade, a qual gozará das vantagens da 2ª parte do artigo 
antecedente, devendo todavia indenizar o senhor da mãe das despesas que 
porventura haja feito com o filho até a data.

Artigo 4° Os párocos, para bem velarem no cumprimento da presente lei, 
terão, além dos livros atuais, mais dois livros especiais e peculiares para as-
sentamento dos batizados e enterramento dos de que trata a presente lei. São 
obrigados, além disso, a remeter, até o dia 10 do mês, ao juiz de órfãos, uma 
lista ou cópia dos batizados ou enterros feitos durante o mês findo.

Artigo 5º Os filhos legítimos ou naturais daqueles de que trata a presente 
lei gozarão das mesmas vantagens de criação e educação, a que têm direito 
seus pais, até chegarem estes à sua maioridade, não tendo porém o senhor da 
avó direito a remuneração alguma por qualquer trabalho.

Artigo 6º O direito da propriedade “escravos” é plenamente garantido 
como até aqui até o dia 31 de dezembro de 1899. Do dia 1º de janeiro de 1900 
em diante não haverá mais um escravo no Brasil, sendo considerados liber-
tos os que ainda então existam.

Artigo 7º Na transmissão da propriedade “mulher escrava” os filhos de 
que trata esta lei acompanharão sua mãe, ou seus pais, se aquela ou estes 
assim o quiserem, indenizado, porém, o senhor da mãe, ou pais, na forma 
do artigo 3º da presente lei. Se, porém, o juiz de órfãos, seus substitutos ou 
párocos forem documentalmente informados dos vícios ou defeitos morais 
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graves e prejudiciais das mães, ou pais, tolher-lhes-ão este direito de ter seus 
filhos consigo.

Artigo 8º O Poder Legislativo com tempo e antecedência suficiente habili-
tará o governo a indenizar aqueles que em 1899 ainda tenham a propriedade 
“escravos.”

Artigo 9º O governo dará regulamento à presente lei de modo que, tor-
nando-a eficaz, não a faça vexatória.

Artigo 10º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Janeiro de 1866. - O conselheiro Paula e Sousa.
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NOTA K
SUMÁRIO DA PROPAGANDA INICIAL DE TAVARES BASTOS NAS CARTAS 

DO SOLITÁRIO

Liberdade de cabotagem, Abertura do Amazonas, Comunicações com os 
Estados Unidos, Tipografia do Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 1862. Essa 
propaganda, Tavares Bastos pode-se dizer que a levou à completa realização 
em quatro anos. Os projetos de lei e os atos ministeriais seguem-se logo à sua 
iniciativa e discussão, sobretudo ao quadro que ele pinta do prodigioso de-
senvolvimento comercial do vale do Amazonas na viagem que empreende em 
1865 e da qual resultou o seu belo livro O vale do Amazonas, B. L. Garnier, Rio 
de Janeiro, 1866. A livre navegação do Amazonas teve um precursor estran-
geiro, o tenente da marinha norte-americana F. Maury. Depois da Memória 
deste, transcrita pelo Correio Mercantil em 1853, e da descrição por ele feita 
do mundo amazonense, fechado entretanto por uma política mais exclusiva 
do que a do Japão e a do Dr. Francia, a causa da livre navegação ficou vence-
dora. Tavares Bastos mesmo recebeu do livro de Maury o impulso patriótico 
que o tornou campeão dessa grande causa. Ver nas Cartas do solitário e no 
opúsculo O Amazonas do Dr. Moraes Antas, 1854, a agitação causada pelas 
ideias de Maury. É a esse movimento que se prende o extenso parecer de 17 
de janeiro de 1854 de Paulino de Sousa, Abrantes e Lopes Gama, notável com-
binação das nossas ideias governamentais da época com os princípios sancio-
nados desde 1815 em matéria de navegação de rios comuns a diversos estados 
pelo Congresso de Viena. Nessa consulta assinala-se a importância e o perigo 
da propaganda americana: “O tenente Maury obra de inteligência e debaixo 
da proteção do governo dos Estados Unidos, que acolhe as suas doutrinas. As 
suas publicações são as que mais têm concorrido para desenvolver e excitar 
a propaganda.” O trecho desse parecer intitulado Perigos e inconvenientes 
dir-se-ia uma antecipação, e poderia bem servir de apêndice, à Ilusão ame-
ricana de Eduardo Prado, ed. A. Colin, Paris, 1895, 2ª edição. Sobre Maury 
manifestou-se Gonçalves Dias, qualificando-o de benemérito do Amazonas 
e também o apreciaram do mesmo modo Humboldt, Wallace, Bates, Agassiz 
– cuja viagem, em 1865, muito concorreu, ferindo a imaginação do Impera-
dor, para renovar o problema amazonense e apressar-lhe a solução – Mauá, 
Silva Coutinho, Tavares Bastos, Costa Azevedo (barão de Ladário), Barbosa 
Rodrigues e outros iguais a esses. “A respeito de Maury,” escreveu Gonçalves 
Dias a Tavares Bastos, “você me permitirá manifestar-lhe a minha opinião 
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quanto ao resultado final do seu impresso. Autor infesto ao Brasil e mesmo 
odiado por muitos dos nossos homens ilustrados como advogado de desen-
freadas ambições dos americanos, Maury, no meu entender, deve ser quali-
ficado como um dos beneméritos do Amazonas. As suas exagerações mesmo 
serviram e... data de então o maior cuidado que o governo tem tido com as 
coisas daquelas províncias, futuro paraíso do mundo, como se antolhou a 
Humboldt... Pelo menos sabe que existe o Amazonas, sabe que é seu, e mos-
tra considerá-lo, por isso mesmo que os americanos o ambicionam.” Carta a 
Tavares Bastos, transcrita nas Cartas do solitário, XXIII, pág. 27. 
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NOTA L
ABERTURA DO AMAZONAS

DECRETO Nº 3.749, DE 7 DE SETEMBRO DE 1866

No intuito de promover o engrandecimento do Império, facilitando cada 
vez mais as suas relações internacionais, e animando a navegação e o co-
mércio do rio Amazonas e seus afluentes, dos rios Tocantins e São Francisco, 
ouvido o meu Conselho de Estado, hei por bem decretar o seguinte:

Art. 1º Ficará aberta, desde o dia 7 de setembro de 1867, aos navios mer-
cantes de todas as nações a navegação do rio Amazonas até a fronteira do 
Brasil, do rio Tocantins até Cametá, do Tapajós até Santarém, do Madeira até 
Borba e do rio Negro até Manaus.

Art. 2º Na mesma data fixada no art. 1º ficará igualmente aberta a nave-
gação do rio São Francisco até a cidade do Penedo.

Art. 3º A navegação dos afluentes do Amazonas, na parte em que só uma 
das margens pertence ao Brasil, fica dependendo de prévio ajuste com os 
outros Estados ribeirinhos sobre os respectivos limites e regulamentos poli-
ciais e fiscais.

Art. 4º As presentes disposições em nada alteram a observância do que 
prescrevem os tratados vigentes de navegação e comércio com as Repúblicas 
do Peru e da Venezuela, conforme os regulamentos já expedidos para esse fim.

Art. 5º Os meus ministros e secretários de Estado, pelas repartições com-
petentes, promoverão os ajustes de que trata o art. 3º e expedirão as ordens e 
regulamentos necessários para a efetiva execução deste decreto.

Antônio Coelho de Sá e Albuquerque, do meu Conselho, senador do Impé-
rio, ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, assim o tenha 
entendido faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1886, 46º da Independên-
cia e do Império – Com a rubrica de S. M. o Imperador

Antônio Coelho de Sá e Albuquerque
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NOTA M
CONFRONTO DE PROJETOS SOBRE ESCRAVATURA

Confronto do Projeto nº 1 de Pimenta Bueno com a lei portuguesa de 24 
de julho de 1856 e decreto de 29 de abril de 1858 (os pontos em que Pimenta 
Bueno se aparta do legislador português estão em itálico).

PROJETO Nº 1 
LIBERDADE DOS NASCITUROS 

PRAZO PARA A ABOLIÇÃO TOTAL

A Assembleia Geral resolve: 
Art. 1º Os filhos da mulher escrava que nascerem depois da publicação 

desta lei serão considerados de condição livre. 
Art. 2° Se dentro de quatro meses do seu nascimento, alguma pessoa de 

reconhecida probidade, ou alguma associação autorizada pelo governo quiser 
criar e educar alguns desses filhos e sua mãe, se for solteira, ou a mãe e pai, se 
forem casados, nisso concordarem, proceder-se-á nos termos seguintes: 

§ 1º Essa pessoa, ou associação requererá a entrega à junta municipal pro-
tetora da emancipação. 

§ 2º Esta, depois de ouvir o senhor da escrava, e verificar a vontade desta 
e de seu marido, se tiver, determinará a entrega ou não, com recurso sem sus-
pensão da junta central. 

Art. 3º Não se dando esse caso os ditos filhos ficam obrigados a servir 
gratuitamente, sendo homens até a idade de vinte e um anos, e sendo mulhe-
res até a idade de dezesseis anos, aos senhores de suas mães, os quais terão 
o dever de alimentar, tratar, e educá-los durante todo o tempo, que por eles 
forem servidos gratuitamente. Findo esse tempo, poderão seguir o destino 
que lhes convier. 

Art. 4º A obrigação, porém, do serviço dos filhos, já maiores de quatro 
meses, cessará desde que alguma pessoa ou associação, se propuser a indeni-
zar, à sua escolha, ou o valor das despesas feitas com eles pelo senhor da mãe 
escrava, ou o valor dos serviços, que tais filhos ainda devam prestar. Para 
isso serão observadas as mesmas condições e processo do art. 2º. 

Art. 5º Nas alienações ou transmissão de propriedade da mulher escrava, 
os filhos de que trata esta lei, que estiverem servindo aos senhores, e que não 
excederem de 7 anos, acompanharão sempre sua mãe. 
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Art. 6° Se a mulher escrava obtiver sua liberdade, os filhos, que forem 
menores de sete anos, e que estiverem servindo aos ex-senhores dela, lhe 
serão entregues logo que solicite, sem dependência de indenização. Os maio-
res de sete anos dependerão desta. 

Art. 7º Os senhores das escravas são também obrigados a alimentar, tra-
tar, e educar os filhos que as filhas delas possam ter, enquanto estiverem 
prestando seus serviços. Tal obrigação, porém, cessa logo que termine a pres-
tação desses serviços gratuitos, ou desde que alguma pessoa ou associação 
peça a entrega desses netos da escrava, uma vez que a mãe, se for solteira, ou 
os pais, se forem casados, concordem nisso. 

Art. 8º As juntas protetoras da emancipação velarão para que as disposi-
ções desta lei sejam fielmente observadas. 

Art. 9º A escravidão ficará inteiramente abolida para sempre em todo 
Império do Brasil no dia 31 de dezembro de 1899. 

Art. 10º Os senhores, que nesse dia ainda possuírem legalmente escra-
vos, serão indenizados do valor deles pela forma que uma lei especial, decre-
tada em tempo, determinar. 

Art. 11º Com a precisa antecedência, o Poder Legislativo dará ao governo 
bases e meios para que providencie de modo que esse resto de escravatura, 
então libertada, possa achar trabalho em que se empregue e de que viva, até 
que entre na ordem regular e definitiva da sociedade. 

Art. 12º O governo é desde já autorizado a criar ou aprovar as associações 
e mesmo estabelecimentos, para que obtenha fundos, que possam concorrer 
para a boa execução desta lei. Ele expedirá os precisos regulamentos. 

Art. 13º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

LEI PORTUGUESA DE 24 DE JULHO DE 1856 E
DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1858

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem nas províncias ultra-
marinas depois da publicação desta lei, serão considerados de condição livre. 

(Esse art. 2° do projeto São Vicente é que constitui a individualidade do 
seu sistema: a preferência sobre a criança livre que pertencia, ao nascer e 
dentro de quatro meses, aos pais e não ao senhor. Só esse sistema de São 
Vicente consagrava de fato a condição livre do filho da escrava). 
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Art. 2º Os filhos de mulher escrava de que trata o artigo antecedente são 
obrigados a servir gratuitamente até a idade de 20 anos aos senhores de suas 
mães. 

Art. 3º Os donos das escravas são obrigados a alimentar e educar os filhos 
que elas derem à luz depois da publicação desta lei, durante todo o tempo em 
que eles forem servidos gratuitamente. 

Art. 4° A obrigação dos serviços dos filhos de mulher escrava, de que 
trata o art. 2º, cessa quando a pessoa que tiver direito àquele serviço for 
indenizada, ou do valor dos que deverem ainda ser prestados em virtude da 
disposição do dito artigo ou das despesas feitas com a alimentação e educa-
ção a que é obrigado pelo artigo antecedente 

Art. 5º Nas alienações ou transmissões de propriedade de mulher escra-
va, ou aquelas se façam por contrato inter vivos ou se operem por disposi-
ções testamentárias ou por direito de sucessão, os filhos das mesmas escra-
vas, declarados livres em virtude desta lei, e que não excederem 7 anos de 
idade, acompanharão sempre as mães.

Art. 6º Os filhos de mulheres escravas que não tiverem mais de 4 anos 
serão entregues às suas mães, quando estas obtiverem a liberdade e os quei-
ram levar em sua companhia, cessando neste caso as obrigações de que tra-
tam os arts. 2º e 3º desta lei.

Art. 7º Os donos das escravas são também obrigados a alimentar os filhos 
das filhas destas quando as respectivas mães tenham direito aos alimentos 
de que trata o art. 3º desta lei. Cessa, porém, esta obrigação logo que cesse o 
direito que àqueles assistir de serem servidos gratuitamente.

Art. 8º As juntas protetoras dos escravos votarão para que as disposições 
desta lei sejam fielmente executadas. 

Art. 1º do dec. de 29 de abril de 1858: 
O estado de escravidão ficará inteiramente abolido em todas as provín-

cias portuguesas de ultramar sem exceção alguma no dia em que se comple-
tarem 20 anos, contados da data deste decreto. 

Art. 2º As pessoas que, no dia designado no artigo precedente para a 
total abolição de escravidão nas províncias ultramarinas, ainda ali possuí-
rem escravos, serão indenizadas do valor pela forma que uma lei especial 
determinar. 

Art. 9º É o governo autorizado a criar estabelecimento ou associações e 
a fazer a respectiva despesa, assim para dar a devida proteção aos filhos da 
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mulher escrava, de que trata o art. 1º, como para o efeito de que esta lei tenha 
a mais pronta e inteira execução. 

CONFRONTO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS DO PROJETO PIMENTA BUENO 
COM AS DO LEGISLADOR PORTUGUÊS:

PROJETO Nº 2 

Art. 1º Na capital de cada província será organizada uma Junta Central 
Protetora da Emancipação. Ela será presidida pelo presidente da província e 
composta dos seguintes membros: 

1º Do bispo diocesano, etc. 
2º Do vigário-capitular, na falta do bispo, etc. 
3º Do presidente da Assembleia Legislativa Provincial, etc. 
4º Do presidente da Câmara Municipal. 
5º Do chefe de polícia. 
6º Do inspetor da Tesouraria Geral. 
7º Do promotor público que servirá de curador da emancipação. 
8º Do provedor de Santa Casa de Misericórdia. 
9º O presidente da província poderá além disso nomear para a Junta Cen-

tral, e bem assim para as municipais, dois ou até quatro dos maiores pro-
prietários da capital ou município, que por seu caráter recomendável, zelo e 
filantropia se interessem pela emancipação. 

(Segue-se a organização das Juntas Municipais e delegações de paróquias).
Art. 5º As Juntas Municipais têm as seguintes atribuições e encargos: 
§ 1º Por si ou suas delegações, são tutoras e curadoras legais dos escravos, 

dos filhos destes, e dos cativos que forem libertados. Serão representadas em 
juízo, pelos respectivos presidentes, curadores ou delegados paroquiais. 

Velarão, portanto: 1º para que o poder dominical seja, de cada vez mais, 
exercido dentro dos limites da religião e das leis, empregando para isso os 
meios de persuasão e admoestação, e recorrendo aos magistrados somente 
quando tanto seja necessário. 

§ 2º Intentarão e prosseguirão ou defenderão as causas de liberdade de 
escravos em todos os casos em que eles forem favorecidos pela lei, para que 
não sejam escravizados ou mantidos em escravidão contra a disposição do 
direito. 

§ 3° Promoverão e farão arrecadar pelas coletorias as dádivas ou legados 
feitos ou deixados a favor da redenção dos escravos. 
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Art. 6º É proibido aos senhores de escravos alienarem, por qualquer tí-
tulo ou modo, um cônjuge escravo em separado de outro. Só será isso permi-
tido em caso excepcional, mediante assentimento da Junta. 

Art. 8º O escravo, que, por seu próprio pecúlio, que poderá possuir, ou 
por esmola, ou por favor de outrem gratuito, ou contrato de prestação de 
serviços, que não excedam de sete anos, obtiver meios de pagar seu valor, 
poderá recorrer ao presidente da Junta ou ao curador ou a um dos delegados 
dela, para que obtenha de seu senhor, por meio amigável, a fixação do preço 
razoável de sua redenção.

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1854 

Art. 9° O estado é o patrono e tutor natural dos escravos, dos libertos e 
de seus filhos. 

Art. 10º O exercício desta tutela é confiado, em cada uma das províncias 
ultramarinas, a uma Junta estabelecida nas capitais delas que será denomi-
nada Junta Protetora dos escravos e libertos. 

§ 1º Será presidente perpétuo da Junta o bispo da diocese, e em sua falta 
o eclesiástico em exercício, por qualquer título, da autoridade ordinária. 

§ 2º São vogais da Junta o procurador da Coroa e Fazenda, o presidente 
da Câmara Municipal e o provedor da Santa Casa de Misericórdia da capital 
da província. 

Art. 12º A Junta Protetora dos escravos e libertos, tem a obrigação e o 
direito correspondente de os proteger e tutelar em tudo, tanto em juízo como 
fora dele. 

Art. 13º Velar para que o poder dominical seja exercido dentro dos limi-
tes da religião, da humanidade e das leis, empregando os meios de persua-
são e as admoestações, e recorrendo à autoridade dos juízes e magistrados 
quando assim for necessário. 

§ 3º Intentar e prosseguir em juízo as causas da reivindicação de liber-
dade, autorizadas pelo 6º art. do presente decreto. 

§ 4º Intentar e prosseguir do mesmo modo em juízo as causas em que o 
ingênuo ou liberto pretende reivindicar a liberdade que já adquiria ou que 
nunca chegara a perder. 

Art. 12º ... arrecada e administra todas as heranças, deixas, legados, fidei-
comissos ou quaisquer doações... que singularmente a alguns ou por título 
geral sejam feitos a favor da piedosa obra da redenção dos escravos... 
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Art. 38º É proibido alienar, por qualquer título ou modo, o marido es-
cravo em separado da mulher escrava... 

RESGATE FORÇADO:

Art. 19º O escravo que por si e por seu próprio pecúlio ou por esmola 
e favor de outrem obtiver os meios de reivindicar a sua liberdade, poderá 
recorrer à Junta Protetora ou a qualquer dos seus Agentes e Delegados para 
fazer chamar o senhor ao Juízo de Conciliação, a fim de nele se acordar o 
preço de sua redenção. 

LIBERTAÇÃO PELO PREÇO DA AVALIAÇÃO EM INVENTÁRIO

 (Segue-se o processo da avaliação, idêntico ao do decreto português, de-
pósito do escravo, nomeação de louvados, desempate do terceiro árbitro, ho-
mologação pelo juiz de paz). 

Art. 14º Quando o escravo fizer parte de uma herança, ou for objeto de 
uma execução, de modo que esteja avaliado no processo, ele poderá reivindi-
car sua liberdade; fazendo por seu pecúlio, ou por esmola, ou favor de outrem 
gratuito, ou mediante prestação de serviços que não passem de sete anos, o 
pagamento dessa avaliação: intervindo o presidente da Junta, curador, ou 
delegado, se for necessário, ou se for requerido. 

Art. 27° Não há necessidade de avaliação nem deste processo, quando se 
trate de urn escravo, que, fazendo parte de uma herança, estiver nela des-
crito e avaliado. Este poderá reivindicar a sua liberdade, fazendo, por si e 
por seu pecúlio ou por esmola ou favor de outrem, repor na dita herança a 
importância da avaliação. 

PROJETOS DE SÃO VICENTE, DE SILVEIRA DA MOTA E DE 
JEQUITINHONHA

PROJETO Nº 4 DO SENADOR SÃO VICENTE

A Assembleia Geral, [etc.] 
Art. 1° Em cinco anos, contados da publicação desta lei, serão considera-

dos de condição livre todos os escravos da nação. 
Art. 2º Mesmo antes desse termo, poderá o governo ir concedendo anual-

mente liberdade aos que tiverem boa conduta, e prestarem bons serviços. 
Art. 3º O governo empregará nos arsenais, oficinas e trabalhos públi-

cos os que tiverem ofícios, e como aprendizes os que mostraram capacidade: 
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dois terços de seus jornais lhes serão entregues, o outro terço será recolhido 
ao cofre da redenção dos escravos. Desde que estes oficiais ou aprendizes, 
forem, por seus bons serviços ou pela expiração do termo da lei, libertados, 
cessará a dedução de seus jornais. 

Art. 4º Poderá também o governo destinar para o serviço da armada 
ou do exército aqueles que julgar aptos para isso; estes serão desde logo 
libertados. 

Art. 5º As escravas aptas para o serviço doméstico poderão ser alugadas 
a famílias de reconhecida probidade; dois terços de seu jornal lhes serão en-
tregues, e o restante recolhido ao cofre de redenção. 

Art. 6º Os escravos que não tiverem apti[dão senão para agricultura, 
poderão ser semelhantemente alugados a agricultores de probidade. Ou po-
derão ser empregados em fábricas, fazendas normais, ou outros estabeleci-
mentos rurais, que o governo instituir, vencendo jornais razoáveis. 

A respeito dos jornais contemplados neste artigo se observará o mesmo 
que fica disposto no artigo antecedente. 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

PROJETO DO SENADOR SILVEIRA DA MOTA
(26 DE JANEIRO DE 1864)

Art. 1º A propriedade de escravos no Império é proibida: 
§ 1º ... 
§ 2º Ao governo a respeito dos escravos chamados da nação. 
§ 3º ... 
Art. 3º Os escravos da nação serão declarados livres; ficando estes liber-

tos, os varões que tiverem mais de 16 anos e menos de 35, sujeitos a serem 
chamados para o serviço do exército ou da armada por espaço de oito anos 
ou para trabalhos públicos segundo a disposição do escravo. 

Os que não forem aplicados a estes serviços, e as mulheres, e os varões 
menores de 16 anos e maiores de 35, ficam à disposição e sob a proteção do 
governo para com eles estabelecer colônias agrícolas nas terras devolutas 
das margens do Araguaia, Tocantins, Amazonas e Paraná ou seus afluentes, 
distribuindo pelas famílias libertas lotes de terras proporcionadas às suas 
forças.
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PROJETO DO SENADOR VISCONDE DE JEQUITINHONHA 
(17 DE MAIO DE 1865)

Art. 1º O governo mandará passar cartas de alforria a todos os escravos 
e escravas da nação, sentando praça nos corpos de linha, como voluntários, 
aqueles que forem julgados aptos para as armas. 

(O projeto dispunha a divisão das fazendas em prazos ou enfiteuses per-
pétuas os escravos inabilitados para viverem inteiramente do seu trabalho, 
ficariam, bem que livres, a cargo dos enfiteutas repartidamente pelos prazos, 
enquanto vivessem ou quisessem). 

CONVERSÃO DAS FAZENDAS DOS CONVENTOS EM APÓLICES
PROJETO Nº 5

A Assembleia Geral, [etc.] 
Art. 1º O governo é autorizado a contratar com as Ordens Religiosas a 

emancipação dos respectivos escravos sobre as bases estabelecidas por esta lei.
Art. 2º Em sete anos, contados da publicação dela, serão considerados de 

condição livre todos esses escravos. 
Art. 3º As Ordens poderão libertar, passando desde logo os respectivos 

títulos, os escravos que julgarem necessários para os serviços dos conven-
tos. Tais escravos servirão nos conventos por tempo que não exceda de sete 
anos, mas receberão mensalmente um jornal módico, que anualmente irá 
crescendo, até que sejam dispensados desse serviço e sigam o destino que 
lhes convier. 

Art. 4º O governo poderá destinar os escravos, que tiverem ofício ou ca-
pacidade para aprendê-lo, para os arsenais, oficinas ou trabalhos públicos; 
metade dos seus jornais pertencerá aos conventos e outra metade aos escra-
vos, até que sejam libertados. 

Art. 5º Poderá também destinar para o serviço da armada ou do exército 
aqueles que julgar aptos, e que serão desde logo libertados. Os prêmios ou 
gratificações de voluntários que lhes serão abonados reverterão em benefí-
cio dos conventos. 

Art. 6º As escravas aptas para o serviço doméstico poderão ser alugadas 
a famílias de reconhecida probidade; metade dos jornais será abonada aos 
conventos e outra metade às escravas. 

Art. 7° O governo receberá as fazendas e estabelecimentos rurais das Or-
dens para fazê-los aproveitar, por administração ou arrendamento, e nelas 
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conservará o restante da escravatura. Metade do rendimento líquido será 
entregue aos conventos, outra metade a sua escravatura. 

Art. 8° Quando não se possa verificar ou continuar o arrendamento ou ad-
ministração, o governo fará avaliar e arrendar tais estabelecimentos. O seu 
produto será convertido em apólices da dívida pública inalienáveis, que se-
rão entregues às respectivas Ordens. O governo, querendo, terá a preferên-
cia na arrematação ou compra amigável. 

Art. 9º A escravatura desses estabelecimentos será alugada a agriculto-
res ou empregada em fábricas, fazendas normais, ou outros estabelecimen-
tos rurais do governo, abonando-se metade dos jornais aos conventos, e a 
outra parte aos escravos. 

Art. 10º O governo poderá no intervalo dos sete anos ir libertando os 
escravos que mais se distinguirem por sua boa conduta e serviços. 

Art. 11º ficam revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DO SENADOR SILVEIRA DA MOTA
(26 DE JANEIRO DE 1864)

Art. 1º A propriedade de escravos no Império é proibida: 
§ 1º ... 
§ 2º ... 
§ 3º Aos conventos de religiosos claustrais. 
Art. 4º Os conventos serão obrigados a vender todos os seus prédios rús-

ticos ou fazendas, sendo o produto das vendas convertido em apólices da 
dívida pública interna. Os escravos pertencentes aos conventos serão decla-
rados livres. 

Os libertos que tiverem pertencido aos conventos, terão o mesmo destino 
ora dado aos escravos da nação (ver o projeto anterior), sendo uns aplicados 
ao estabelecimento de colônias agrícolas de libertos, e os varões maiores e 
16 anos e menores de 35, que forem engajados por oito anos para o serviço 
do exército ou da armada, serão considerados voluntários, e o valor das gra-
tificações a que têm direito por lei os engajados voluntários será convertido 
em apólices da dívida pública entregue às Ordens Religiosas, que em virtude 
desta lei ficam desapropriadas da propriedade dos seus escravos. 

Para execução da presente lei, o governo fica autorizado a emitir apólices 
até o valor dos prêmios dos engajamentos dos libertos, dado como indeniza-
ção às Ordens Religiosas.
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NOTA N
CONSULTA DO CONSELHO DE ESTADO A RESPEITO DA MATRÍCULA DOS 

ESCRAVOS SUGERIDA PELA LEGAÇÃO INGLESA

Senhor! Mandou Vossa Majestade Imperial, por aviso de 11 de janeiro do 
ano passado, que a Seção de Justiça do Conselho de Estado consulte com seu 
parecer sobre a nota junta da legação britânica, na qual representa esta sobre 
a necessidade de uma lei que melhore o sistema com que se faz a matrícula 
dos escravos, no intuito de evitar que sejam reduzidas à escravidão pessoas 
de cor. 

Faltam à seção os dados necessários não somente para avaliar o número 
e frequência dos crimes de reduzir pessoas livres à escravidão, como tam-
bém para ajuizar – sobre a influência que no cometimento de tais crimes 
pode exercer a matrícula dos escravos.

Do que ela está certa é de que não se devem fazer leis sem que uma ne-
cessidade demonstrada as reclame.

(...) De modo algum convém adotar providências no interior, quanto à 
escravatura, por simples sugestões, para não dizer exigências, do governo 
britânico. Estabelecido o precedente, repetir-se-iam as sugestões com caráter 
de exigência, as quais seriam depois convertidas em direito.

Além disso, duvida a seção de que a matrícula dos escravos, e a maneira 
pela qual se a determine, acabe com alguns crimes que porventura se co-
metam de reduzir pessoas livres à escravidão. Essas pessoas e os escravos 
têm a mesma cor, os mesmos nomes, hábitos, condições, educação, muitas 
vezes não têm família, nem relações, podem facilmente ser confundidos e 
substituídos. A matrícula, que não pode deixar de ser vaga, não apresenta 
obstáculo de importância.

Persuadida a seção de que é mais que tempo de ir preparando as coisas 
para poder colher e organizar dados estatísticos que nos habilitem para co-
nhecer o estado da nossa produção, o número e a qualidade de braços que 
nela se empregam, a marcha ascendente ou descendente da nossa riqueza, 
dados sem os quais mal se pode calcular as providências econômicas que o 
país reclama, para, pelo menos, amortecer os golpes da crise econômica que 
nos ameaça com a progressiva diminuição de braços, crê que muito conviria 
proceder-se a uma matrícula ou arrolamento geral, o mais perfeito possível, 
de todos os escravos existentes no país, e especialmente dos que se aplicam à 
lavoura, sendo essa operação repetida pelo menos de dois em dois anos com 
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as declarações e explicações convenientes. Estes esclarecimentos, juntos a 
outros, dariam muita luz para nos irmos precavendo a tempo contra males 
futuros.

Quaisquer, porém, que sejam as medidas que convenha adotar, devem 
elas basear-se nas necessidades e conveniências do país e na sua iniciativa, 
repelindo-se sugestões alheias que não são mais que pretextos para nova e 
mais larga exigência, e que se fundam apenas na informação de uma pessoa 
que a legação britânica julgue fidedigna!

A matrícula até agora tem-se feito somente para o pagamento de um im-
posto, que de modo algum convém estender à lavoura. É justamente do que 
se queixa a legação britânica, isto é, de não se pôr em prática a matrícula no 
campo, e principalmente nos lugares remotos. De modo que havemos de ir so-
brecarregar a nossa lavoura, impondo nos poucos braços que temos, somente 
porque a legação britânica supõe que isso diminuirá certa classe de crime, 
que aliás não consta avultar.

É, portanto, a seção de parecer que a lembrança da legação britânica não 
deve ser tomada em consideração.

Vossa Majestade Imperial, porém, resolverá o mais acertado.
Sala das conferências da Seção de Justiça do Conselho de Estado
em 2 de março de 1857
Visconde de Uruguai
Eusébio de Queirós Coutinho Matoso da Câmara
Visconde de Maranguape.
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NOTA O
DOCUMENTO REDIGIDO PELO IMPERADOR PARA USO DO PRESIDENTE 

DO CONSELHO

“Oponho-me na atualidade a qualquer reforma da Constituição, e por-
tanto sou contrário aos projetos eleitoral e municipal apresentados pelo ex-
-ministro do Império.

As eleições, como elas se fazem no Brasil, são a origem de todos os nossos 
males políticos, mas para melhorá-las, entenda que bastam as seguintes re-
formas, que indico na ordem de sua importância:

1ª Judiciária, separando eficazmente a justiça da polícia, sobretudo quan-
to à atribuição de prender; tornando os juízes o mais independentes possível, 
por meio das maiores vantagens que achem em não deixar a efetividade de 
seus cargos; da opção, pelo menos, entre o cargo de juiz e os eleitorais, assim 
como os que dependam do Poder Executivo, e pelo acesso unicamente de an-
tiguidade.

2ª Abolição da guarda nacional ou pelo menos reforma da sua lei, con-
servando sua atual organização, convenientemente modificada; mas não po-
dendo os guardas ser chamados a serviço senão em casos extraordinários, 
marcados pela lei, e em virtude desta quando trabalhe a Assembleia Geral 
Legislativa, ou por decreto do governo no intervalo das sessões dela.

3ª Do recrutamento, conforme o projeto que se discute no Senado.
4ª Da lei eleitoral, no sentido do projeto do visconde de São Vicente.
Outra medida legislativa, de urgência igual à da reforma judiciária, é a 

que se refere ao elemento servil no sentido do último trabalho do visconde 
de São Vicente.

Escuso enumerar os motivos em que me fundo, para apreciar assim a 
urgência desta última medida, sem a qual não teremos colonização na es-
cala necessária ao assunto, que deve merecer particular atenção da parte 
do ministério no sentido dum plano apresentado pelo agente de colonização 
Dr. Inácio da Cunha Galvão. Para esse fim é preciso igualmente fazer passar 
uma lei estabelecendo o casamento civil voluntário, e todas as medidas que 
facilitarem a satisfação dos legítimos interesses dos estrangeiros no Brasil, 
ampliando-se os casos de sua naturalização.

Não temos administração devidamente organizada, e os presidentes ser-
vem, principalmente, para vencer eleições; o que continuará mormente se 
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não se criar a carreira administrativa, e o círculo de escolha quase exclusiva 
dos presidentes for o das câmaras.

Recomendo também com instância as ideias sobre instrução pública que 
o ex-ministro do Império procurava realizar.

Cuide-se seriamente da instrução do povo, de aumentar os braços tra-
balhadores, e de melhorar as eleições também pela constante vigilância do 
governo sobre as autoridades, que, pelo menos, devem ser exoneradas, e ja-
mais recompensadas, quando hajam abusado em matéria eleitoral, e o Brasil 
prosperará como todos nós desejamos.

Há muitas outras necessidades públicas; porém apenas julgo conve-
niente falar por ora destas, e nos papéis, que ajunto a este, exponho eu 
a minha opinião sobre outros assuntos.

Lembro a utilidade de fazer o Conselho de Estado estudar as reformas 
apontadas, devendo os conselheiros apresentar seu parecer escrito dentro do 
tempo razoável que se marcar, para depois haver a discussão na minha pre-
sença. Para que maior número de indivíduos fossem consultados, seria bom 
nomear mais conselheiros de Estado, escolhendo-os em ambos os partidos. 
O Conselho de Estado não pode ser por sua natureza uma corporação parcial.

Manifestando minhas ideias, não tenho por fim senão dizer como penso 
aos ministros, que, desde que os nomeio e enquanto os conservo, não serão 
estorvados por mim em sua marcha.

29 de setembro de 1870”
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NOTA P
DISCURSO DE NABUCO SOBRE O VOTO DE GRAÇAS DE 1871

O SR. NABUCO: – Feita esta retificação, Sr. presidente, eu vou fazer o pro-
testo que faço todos os anos. É o protesto de minha adesão à monarquia cons-
titucional. Considero este protesto ainda mais necessário hoje por causa da 
divisão havida no Partido Liberal, passando para a causa republicana al-
guns distintos liberais, cuja ausência sinto e deploro.

O SR. VISCONDE DE SÃO VICENTE: – Muito bem.
O SR. NABUCO: – Senhores, não quero ser tido por aquilo que não sou. 

Quero carregar toda a responsabilidade de minha posição. Meu pensamento 
é hoje o mesmo que nos nossos anos passados, meu pensamento é que uma 
república ou uma monarquia pode realizar as liberdades que o país reclama.

O SR. F. OCTAVIANO: – Apoiado.
O SR. NABUCO: – A prova de que a liberdade política pode existir sob a 

monarquia é o grande tipo da Inglaterra, é também a Bélgica. A prova de 
que a liberdade pode existir sob a república, é o tipo da Suíça, é o tipo dos 
Estados Unidos.

Entre esses dois tipos escolho a monarquia, porque foi a forma de go-
verno sob a qual fizemos nossa independência, porque ela está em nossos 
hábitos (apoiados), porque é a forma de governo que pode manter este Impé-
rio vasto e imenso (apoiados), porque ela apresenta a vantagem do conhecido 
sobre o desconhecido (apoiados). Quero dizer, a monarquia tem por si a esta-
bilidade que resulta da hereditariedade e impõe silêncio às ambições, e tem 
a liberdade que as repúblicas prometem. Reúne as vantagens de uma e outra, 
sem os inconvenientes de ambas.

O nosso empenho, pois, deve ser, senhores, que esta monarquia ameri-
cana sob a sua forma, servindo-me da expressão de Montesquieu, contenha 
essencialmente uma república.

Dizia o grande orador da Revolução Francesa em 1789, Mirabeau: “Inda-
gar qual é a melhor forma de governo, é uma ordem de ideias vagas, porque 
todos os bons governos têm um princípio comum: uma república é, em certo 
sentido, uma monarquia, e uma monarquia é, em certo sentido, uma repú-
blica. Os maus governos são somente dois, a anarquia e o despotismo, preci-
samente porque são a ausência de todo governo.” E acrescentava ele: “Digo 
com Pope, só os loucos procuram indagar qual é a melhor forma de governo. 
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O melhor governo é o que garante melhor a liberdade, é o que administra 
melhor.”

Sinto e deploro, de novo insisto nisto, o erro desses distintos liberais que 
passaram para a causa republicana. Mas este erro, senhores, quem sabe se 
não, é devido a outro grande erro político? Quereis saber o erro político a 
que me refiro? E o erro das reformas sempre negadas ou sempre tardias. 
(apoiados)

E, como que dando um conselho paternal aos seus jovens amigos aparta-
dos, Nabuco disse ainda, no mesmo discurso:

“Não tenho grandes apreensões a respeito da república em nosso país, 
porque creio que ele a não quer. Lembro-me também que os whigs no sé-
culo XVII foram radicais e republicanos. Desejara que esses ilustres libe-
rais, que nos deixaram, seguissem o proceder de Benjamin Constant, que, 
como sabeis, era republicano. Pois bem, esse apóstolo do governo represen-
tativo, esse talvez o melhor publicista do direito constitucional, dizia que 
suas ideias eram republicanas, mas que ele não tinha o direito de impô-las à 
França, que não as queria, e, pois, como desejava servir a França, ligava-se 
ao partido que estava mais próximo dele e portanto procurava e seguia o 
partido constitucional.”
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NOTA Q
DISCURSO DE 13 DE JULHO DE 1873

O SR. NABUCO: – Senhores, eu lamentei que a reforma do elemento ser-
vil fosse feita pelo Partido Conservador; daí o nobre senador deduziu que o 
Partido Liberal queria uma reforma radical. O país, porém, sabe, pelo que 
me ouviu e pelo que consta dos anais do Parlamento, que o Partido Liberal se 
pronunciou pela reforma do elemento servil que passou, posto que desejasse 
algumas emendas no sentido de aperfeiçoar a obra desejada. E, pois, como 
vem dizer o nobre senador que o Partido Liberal desejava uma reforma no 
sentido radical, agravando a situação da grande propriedade? É certamente 
grande injustiça do nobre senador. O Partido Liberal queria a reforma que 
passou: a questão dos meios é questão à parte.

Eu digo ainda, e repetirei muitas vezes, que, se a reforma fosse feita pelo 
Partido Liberal, ainda que mais tarde, seria uma conquista natural dele, e não 
ficaria dividido e enfraquecido o Partido Conservador e sem o ponto de apoio 
que tinha na grande propriedade, Partido Conservador que é uma grande ne-
cessidade no sistema representativo, principalmente em um país novo como 
o nosso, que tem necessidade de reformas, reformas que têm necessidade de 
ser até certo ponto moderadas, em razão dos costumes do país e dos interes-
ses estabelecidos. O Partido Conservador é uma necessidade, como é outra 
necessidade o Partido Liberal, o partido da iniciativa, que se quer destruir.

Eu ainda não disse que a reforma do elemento servil tinha produzido 
inconvenientes e malefícios, como supôs o nobre senador. O que eu poderia 
dizer é que se fez a reforma e se parou aí; porventura o governo tem con-
tinuado por diante o pensamento da reforma? Vemos na lei do orçamento 
alguma quantia consignada para alforria das gerações presentes? (apoiados)

Assim, senhores, que a reforma não era senão uma questão daquele tem-
po, e não um sistema, uma política com os seus corolários.

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO, presidente do Conselho: – Não está 
concluída a matrícula.

O SR. NABUCO: – Nada obstava a que o governo desse meios no orçamento 
para remir as gerações atuais, porque, tendo remido as gerações futuras, era 
preciso dar satisfação à impaciência das gerações atuais. (apoiados)

O SR. SARAIVA: – Sim, é preciso tratar das gerações atuais, remi-las gra-
dualmente, conforme o pensamento da lei, e não deixar sem esperança, sem 
providência, a triste condição delas em comparação das novas gerações, cuja 
preferência é uma questão do tempo em que vieram.
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NOTA R
GOVERNOS DA ARGENTINA E DO PARAGUAI

Presidentes da República Argentina desde a guerra:
General Bartholomé Mitre, 1862-1868 (12 de outubro). Domingo Sarmiento, 

1868-1874. Nicolás de Avellaneda, 1874-1880. General Julio Roca, 1880-1886.
Fatos mais importantes:
1870. 11 de abril, assassinato do general Urquiza. Revolução de Entre 

Rios dirigida por López Jordan, derrotado em Naembé, janeiro de 1871.
1873. Segunda sublevação de López Jordan em Entre Rios, maio. Derro-

tado pelas forças nacionais em Don Gonzalo, novembro.
1874. Revolta do general Rivas no sul de Buenos Aires, e de Arredondo 

em Vila Mercedes, setembro. Em outubro Avellaneda toma posse. Em novem-
bro os nacionalistas são derrotados em La Verde. 2 de dezembro, Mitre rende-
-se em Junín ao comandante Arias. Roca bate Arredondo em Santa Rosa, 
Mendoza, terminando a revolução.

1876. A República Argentina toma posse da ilha do Cerrito. López Jordan, 
pela terceira vez, é derrotado em Entre Rios.

1877. 14 de março, morte de Rosas em Southampton. E 29 de dezembro de 
Alsina em Buenos Aires.

1878. 12 de novembro, laudo do presidente dos Estados Unidos da América, 
R. B. Hayes, a favor do Paraguai.

1879. Expedição do general Roca ao Deserto, 14 de maio. Entrega da Vila 
Ocidental ao Paraguai.

1880. A capital nacional transferida por Avellaneda para Belgrano, junho.
Combates de Barracas, Puente Alsina e Corrales. Do lado do governo na-

cional, Levalle, Racedo, Pellegrini, ministro da Guerra. Do lado da província, 
Julio Campos, Arias, Hilario Lago. Armistício, renúncia do governador de 
Buenos Aires, Tejedor, 1º de julho. Roca toma posse, 12 de outubro). Buenos 
Aires declarada capital da República, lei de 20 de setembro.

Governos paraguaios depois de López: 
1869-1870. Triunvirato: Rivarola, Loizaga e Bedoya.
1870. 1º de setembro, a Constituinte decreta a presidência provisória da 

República, nomeando Rivarola. Em 25 de novembro é jurada a Constituição. 
Rivarola primeiro presidente constitucional. São seus ministros Jovellanos, 
Decoud, J. B. Gill, o general Caballero e Loizaga.

1871. Renúncia de Rivarola.
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1871-1874. Jovellanos, vice-presidente em exercício até novembro de 1874.
1874-1877. Gill, em 12 de abril de 1877, é assassinado nas ruas de Assunção.
1877 abril-1878 novembro. O vice-presidente Uriarte.
1878-1880. Barrero.
1880-1886. General Caballero.
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NOTA S
QUESTÃO ARGENTINA

LANCES SUMARIADOS NAS FALAS DO TRONO DO PERÍODO

1869. Encerramento, 15 de outubro: “Foi assinado, em 2 de julho último, 
na cidade de Buenos Aires, o acordo para a organização de um governo pro-
visório na República do Paraguai.”

1870. Abertura, 6 de maio: “O governo trata de realizar com o governo 
paraguaio, de acordo com o Tratado de 1º de maio e protocolos anexos, os 
ajustes necessários que nos afiancem a permanência e as vantagens da paz.”

1870. Encerramento, 1º de outubro: “Foi celebrado pelas potências alia-
das e pelo governo provisório o acordo preliminar de paz de 20 de junho 
próximo passado.”

1871. Abertura, 3 de maio: “Celebrou-se o acordo prévio dos governos 
aliados para os ajustes definitivos de paz com a República do Paraguai. 
Espero que brevemente poderá prosseguir a negociação e ser levada ao de-
sejado termo, como o exigem os direitos e interesses dos aliados e da nação 
paraguaia.”

1872. Abertura, 3 de maio: “Não tendo sido possível, como tanto deseja-
mos, a negociação, em comum, dos aliados com a República do Paraguai, cele-
bramos separadamente os ajustes definitivos de paz. Nesta negociação, a que 
serviu de base o acordo preliminar dos mesmos aliados, foram respeitados 
os compromissos contraídos pelo Tratado de 1º de maio de 1865. Os referidos 
ajustes suscitam dúvidas e reclamações da parte do governo argentino, mas 
conto que breve se fará justiça à boa fé do governo brasileiro, conservando-se 
inalteráveis os vínculos de amizade, que tanto interessam aos dois Estados.”

1872. Encerramento e abertura da sessão de 1872-73, em 21 de dezem-
bro: “A desinteligência que ocorreu entre o governo do Brasil e o da Repú-
blica Argentina, relativamente aos ajustes definitivos de paz com a República 
do Paraguai, está, felizmente, resolvida, em termos justos e honrosos para 
ambas as partes, pelo acordo assinado nesta Corte a 19 do mês último.”

1874. Abertura, 5 de maio: “Os ajustes definitivos de paz da República 
Argentina com a do Paraguai não estão ainda concluídos. É, porém, de espe-
rar que o sejam pacífica e amigavelmente. Para este fim temos prestado ao 
nosso aliado a cooperação a que nos obrigamos pelo acordo de 19 de novem-
bro de 1872.”
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1875. Abertura da sessão extraordinária, 16 de março: “Está definitiva-
mente demarcada a fronteira do Império com a república do Paraguai.”

1875. Abertura da sessão ordinária, 3 de maio: “Tendo chegado a esta 
Corte o representante da República Argentina, continuam as negociações 
para complemento dos ajustes de paz entre a mesma República, aliada do 
Império, e a do Paraguai. A boa vontade e prudência das partes contratan-
tes afiançam que brevemente se conseguirá o resultado que todos desejam.”

1875. Encerramento, 10 de outubro: “O governo protestou contra o tra-
tado ultimamente celebrado nesta Corte entre os plenipotenciários das Re-
públicas Argentina e do Paraguai. Não tendo sido, porém, ratificado o mesmo 
tratado pelo governo do Paraguai, e havendo o do Império recebido da Repú-
blica Argentina explicações satisfatórias a respeito dessa negociação e dos 
incidentes que então ocorreram, restabeleceram-se as antigas relações e o 
governo imperial continua disposto ao fiel cumprimento do pacto de Aliança 
e do acordo de 19 de novembro de 1872.”

1877. Abertura, 1º de fevereiro: “Celebraram-se a 3 de fevereiro de 1876 
os tratados de paz, de limites e de comércio entre a República do Paraguai e 
a Argentina, com assistência do plenipotenciário brasileiro, nos termos do 
acordo de 19 de novembro de 1872, ficando assim removidos todos os motivos 
de divergência entre o Brasil e a República Argentina sobre a interpretação 
do Tratado de 1º de maio de 1865, e estabelecida entre as duas nações a cor-
dialidade que a ambas tanto interessa. As forças brasileiras que ocupavam a 
capital do Paraguai recolheram-se ao Império.”
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NOTA T

BASES OFERECIDAS POR TEJEDOR PARA A NEGOCIAÇÃO DE LIMITES
BASE 1ª

De transacción

No obstante lo establecido en el Tratado de Alianza, acéptanse por lími-
tes entre el Paraguay y la República Argentina los ríos Paraná y Paraguay; y 
por el oeste el Pilcomayo en su brazo frente a la Asunción; conviniendo por 
el mismo acto la República del Paraguay, en ceder a la Argentina la Villa lla-
mada Occidental sobre la margen izquierda del Confuso, con un territorio de 
dos leguas al sur, cuatro al norte e quatro al oeste; y la República Argentina 
en dar por chancelada con esta cesión la indemnización que aquella le debe 
por gastos de la guerra. En los límites anteriormente fijados, es entendido 
quedar compreendida la isla del Atajo o Cerrito, como de la pertenencia de 
la República Argentina, debiendo desocuparse y entregarsela luego que esta 
transacción sea aprobada por los poderes públicos del Paraguay y República 
Argentina.

BASE 2ª
De arbitraje

Las Repúblicas Argentina y Paraguaya convienen en someter a la deci-
sión de un árbitro o árbitros nombrados de común acuerdo la pertenencia de 
la Villa Occidental, con un territorio de dos leguas al sur, cuatro al norte, y 
cuatro al oeste.

Debiendo ser reglas de este arbitraje:
1 ª Que cualquiera que fuese el resultado, en ningún caso la Villa Occidental 

podrá salir del poder de la República a que se adjudique.
2ª Que en la hypótesis de un fallo desfavorable a la República Argentina, 

los derechos territoriales adquiridos por los actuales pobladores serán res-
petados en propriedad y posesión.

3ª Que en la misma hypótesis, el Gobierno Argentino será indemnizado 
previamente, a la entrega, de los gastos hechos en la ocupación y fomento de 
la Villa fijándose por la sentencia arbitral el monto y forma de pago.

4ª Que la misma indemnización será debida a los pobladores, desde la 
posesión que tomaron las armas argentinas, si quisiesen mudar de domicilio, 
y lo declarasen dentro del primer año.
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5ª Que durante el juicio arbitral podrá mantenerse el status quo de la 
ocupación brasilera, reduciendo sus fuerzas al número que sostenga el Gobierno 
Argentino en la Villa Occidental.

6ª Que por el mismo hecho quedan apartados de toda discusión y recono-
cidos como propios del Paraguay los territorios del oeste del río Paraguay y 
norte del Pilcomayo, con excepción de la Villa y municipio sujeto a arbitraje; 
y como igualmente propios de la República Argentina, los territorios al sur 
del río Pilcomayo en toda su extensión, debiendo por lo tanto desocuparse y 
entregarsele la isla del Atajo, luego de firmado en Río este convenio.

BASE 3ª
Para uno y otro caso

Las tres partes deliberantes y presentes a estos acuerdos confirman la 
salvedad de los derechos de Bolivia a todo el territorio materia de esta nego-
ciación, de conformidad con lo prevenido en el Tratado de Alianza.
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NOTA U
ANOTAÇÕES NO LIVRO DE E. DE PRESSENSÉ, LES ORIGINES

À margem de Pressensé, que diz: L’histoire n’est pas le jeu cruel d’un Dieu 
stupide et pervers; elle tend au relèvement universel etc., o Imperador escreve:

“Sim, creio-o também, e por isso mesmo sou evolucionista com as reser-
vas que faço.

“O Criador tudo criou para um desenvolvimento progressivo e harmônico.
“Hei de pensar sobre o que li antes de reler este livro, talvez mais de uma 

vez.
“Não altero o que escrevi à margem. Penso que se compreende bem a 

minha opinião.
“Sou religioso; porque a moral, condição da inteligência, é a base da ideia 

religiosa.
“Creio firmemente no dogma, mesmo pelo que diz Santo Agostinho: credo 

quia absurdum; porquanto o estudo dos fatos convence-me cada dia mais da 
estreiteza dos limites da razão. Mas também respeitando esta, que Deus con-
cedeu ao homem, sustento somente como verdades psicológicas ou físicas o 
que ela reconhece como fatos, e apenas admito como verdades, quase como 
certeza futura, o que é conjetura mais ou menos fundada.

“O que do sentimento religioso não se prende ao dogma ou não é pro-
priamente do domínio da razão, eu o respeito, e tenho mesmo a felicidade de 
senti-lo, mas sem exageração, graças à educação de que sempre serei grato 
àqueles a quem a devo. A fé religiosa não a separo nem da esperança, pois 
espero da infinita misericórdia de Deus que serão por fim premiados todos 
os homens que houverem cumprido os seus deveres conforme o permite a 
imperfeição humana, nem da caridade, a que repugna a intolerância.”

Onde Pressensé fala do Padre Nosso: “Com que fervor o repeti quando me 
detive nos lugares onde Jesus Cristo o ensinou a seus discípulos!”

As notas, muito importantes também, quanto à erudição do Imperador, 
seu modo de pensar sobre as grandes questões das origens e leis da Criação, 
foram publicadas no Jornal do Commercio e no pequeno folheto Trabalhos do 
conselheiro Manuel Francisco Corrêa, Tip. Morais, 1897.

Na Fé de ofício, 23 de abril de 1891, o Imperador dá-nos sobre suas afei-
ções, crenças, política e religiosa, as seguintes rápidas notações:

Quanto a fé: “Creio em Deus... Fez-me a reflexão sempre conciliar as suas 
qualidades infinitas: Providência, Onisciência e Misericórdia... Possuo o 
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sentimento religioso; inato ao homem, é despertado pela contemplação da 
natureza... Sempre tive fé e acreditei nos dogmas.”

Quanto à política: “Igreja livre no Estado livre; mas isso quando a instru-
ção do povo pudesse aproveitar de tais instituições.”

“Acompanhava-me sempre a idéia de ver o Brasil, que me é tão caro, o 
meu Brasil, sem ignorância, sem falsa religião, sem vícios...”

O Imperador, na resenha que faz dos objetos a que se dedicou, refere-se 
ao aumento do número de dioceses e à ereção de novos seminários, mas sem 
dar o primeiro plano à regeneração do clero. Aliás, a mais escrupulosa cons-
ciência presidiu sempre, da parte dele, a todas as suas nomeações episcopais.

Pelo que se pode depreender, o Imperador era, quanto à religião, um 
espírito emancipado, que organizava a sua própria; era, conciliando quan-
tum satis os dogmas com as hipóteses científicas, católico limitado, como era 
darwinista limitado, e, em matéria de religião positiva, de instituições ecle-
siásticas, um espírito independente, sui juris, indiferente, posto que conven-
cionalmente deferente, interiormente desprendido, alheio a toda ordem de 
preocupações que a sujeição religiosa sugere. Para dizer tudo, a Igreja não 
tinha na concepção de estado do Imperador senão uma parte secundária, 
quase rudimentar e provisória, como a religião católica, com os seus man-
damentos e tribunais terrestres, não tinha em sua vida íntima verdadeiro 
poder coercitivo. Como ente religioso ele dependia só e diretamente de Deus: 
a religião era uma questão, para ele, toda pessoal, subjetiva, entre sua cons-
ciência moral e Deus, o Criador, cuja obra ele admirava profundamente como 
naturalista e astrônomo. O Imperador era, entretanto, genuinamente espiri-
tualista, o que quer dizer que o tronco intelectual estava preparado para, em 
alguma fase da vida, brotar de repente a velha fé católica.
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NOTA V
CARTAS DO BARÃO DE COTEGIPE AO VISCONDE DO RIO BRANCO

(O itálico em todos esses trechos é de Nabuco)
“Bahia, 11 de março de 1871.
“A situação do país é séria, é mesmo grave, um nada pode dar nascimento 

a profundas comoções.
“Sem atacar-se a raiz do mal, viveremos de paliativos e os paliativos têm 

um termo.
“Entretanto, vejo que V. Exa. pretende aplicar esse sistema expectante à 

eleição. 
“Respeito a opinião e os escrúpulos dos que entendem que a Constituição 

se opõe a medidas mais radicais; a Constituição, porém, reforma-se; essa es-
pécie de adoração de alguns há de precipitá-la no abismo, quando ela clara 
e sabiamente nos está bradando: “Sou obra do homem e perfectível.” Cego é 
quem não vê que a Monarquia nesse andar corre perigo.

“O Ato Adicional, apesar de seus defeitos e dos prognósticos agoureiros, 
deu-nos já trinta e cinco anos de união.

“Não hesite, meu bom amigo, aí está o mal e o remédio.
“Morreremos como muçulmanos, contentando-nos de bradar: Alá é gran-

de e Maomé é o seu profeta? Não, eu espero mais do bom senso do Partido Con-
servador.

“Rio, 3 de maio de 1871.
“Li o programa do governo, contido na Fala do Trono, e há nele pontos 

que não posso defender como ministro; um é o que versa sobre a reforma 
eleitoral.

“Minhas opiniões são conhecidas.
“A 16 de julho as circunstâncias especiais da época não me permitiram 

apresentar condições para minha entrada para o gabinete, e, não obstante, 
propusemos uma reforma que era um passo dado para a eleição direta; não 
podendo conseguir tudo, conseguia-se ao menos um grande melhoramento: 
hoje não se dá o mesmo; e também não sei como hei de defender o sistema 
que o gabinete prefere... Eu não posso, por lealdade a V. Exa., e ao Partido 
Conservador, aceitar o papel de dissolvente ou de testemunha impassível de 
medidas que não aprovo.”
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Em outra carta ele tinha dito:
“Eu desejo que os partidos se revezem no poder, não por efeito da von-

tade de alguém, mas por efeito da opinião. Digam o que quiserem, a opinião 
pública, a nação, não tem confiança nos seus representantes. Se há mal pior 
do que este no nosso sistema, eu não conheço. Assim me exprimindo, não 
tenho em mira fim algum pessoal... Na oposição, em 1867, estas foram as mi-
nhas ideias. No poder pugnei por elas; hoje, fora do poder, ainda mais insisto, 
e a minha fraca experiência, o estudo das circunstâncias e das necessidades 
do país me têm levado a convicção tão profunda, que, confesso a V. Exa., não 
há para mim transação possível sobre semelhante assunto.”

E no Senado, no Ministério Rio Branco, a respeito do projeto de voto in-
completo em vez da eleição direta, ele dirá: “O governo continua a sustentar o 
programa da primeira sessão do ano passado. O projeto, em que esse sistema 
é formulado, acha-se em discussão na Câmara dos Deputados, não pode, por-
tanto, haver maior antagonismo entre o meu pensamento e o pensamento do 
governo, e em ponto sem dúvida muito capital.

“Continuo a pensar, já o disse este ano, na primeira ocasião que tive a 
honra de dirigir-me ao Senado, que a eleição direta é uma necessidade, e, na 
frase da comissão, indeclinável. Por mais que o governo procure outros cami-
nhos, por mais que se esforce por provar que esse sistema é inconveniente ao 
país, a opinião pública em geral lhe responde o contrário, e quase a maioria 
desta casa do mesmo modo lhe responde, assim como lhe respondem aqueles 
que hesitam sobre o sistema adotado pelo governo.

“Não me arreceio como alguns, de que o Partido Conservador perca 
sua importância com semelhante reforma. Quando assim sucedesse, eu não 
vacilaria, porque entendo que o país deve ser governado conforme quer, e 
não conforme nós queremos. É um erro acreditar-se que os partidos podem 
manter-se por meios artificiais.”
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NOTA W
VOTO DE NABUCO SOBRE O CRÉDITO REAL

Não tendo podido assistir à 3ª discussão do projeto de lei de auxílio à 
lavoura, declaro, por um dever de consciência, que se fosse presente, vota-
ria contra ele, porque esse projeto, prestando a garantia do estado às letras 
hipotecárias até 400.000:000$000 e decretando a emissão delas somente nas 
praças da Europa, será tudo, será crédito público, será empréstimo externo 
[baseado no orçamento do Estado], será analogia do Crédito Colonial, ado-
tado pela França para suas colônias; mas não é crédito real, pois este só pode 
ser mobilizado por letras hipotecárias valendo por si ou porque representam 
os imóveis, e não por causa da garantia do Estado. Se isto não é possível no 
Brasil, como foi em França, apesar dos vaticínios, então melhor é dizer que o 
crédito real não é possível e não aplicar a uma coisa, que não é crédito real, os 
privilégios e disposições excepcionais concedidas somente para consegui-lo.

“A França conseguiu o crédito real mediante uma subvenção concedida 
às sociedades respectivas e tornando-se o Estado, não garante, mas portador 
das letras hipotecárias.

“A França rejeitou a garantia considerando-a injusta, porque sacrificava 
a um só todos os interesses da sociedade: perigosa, por causa de alguma crise 
superveniente; suscetível de abusos, porque as sociedades contando com a 
garantia do Estado e tendo interesse em emprestar seriam menos escrupulo-
sas quanto à solvabilidade dos imóveis.

“Os inconvenientes ainda são maiores, sendo a emissão exclusivamente 
feita nas praças da Europa:

“1º Por causa das complicações do nosso crédito externo.
“2º Por causa do conflito possível entre as nossas leis e as leis estrangeiras.
“3º Por causa da diferença dos empréstimos e das letras.
“4º Porque o crédito real não se fundará jamais, sendo as letras hipotecá-

rias aceitas em razão do crédito do Estado, e não por causa dos imóveis que 
representam.”
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NOTA X

MEMÓRIAS PARA SEREM LIDAS NO ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO DOS 
ADVOGADOS EM 1867

1ª Os defeitos do nosso Código Comercial. – Ao Dr. Augusto Teixeira de 
Freitas.

2ª O nosso direito criminal admite as questões prejudiciais, ou reserva-
das a outras jurisdições, ou dependentes de outras jurisdições, v. g., da juris-
dição civil quanto às questões de propriedade e contratos, ou da jurisdição 
eclesiástica, quanto às questões da validade dos casamentos? Ou podem as ju-
risdições repressivas decidir per modum causae todas essas questões, quan-
do elementares de crimes? Essas decisões proferidas summatim constituem 
coisa julgada, quanto às ações cíveis relativas ao mesmo objeto? – Ao Dr. 
Carlos Arthur Busch Varela.

3ª O que é coisa julgada, segundo o nosso direito criminal? Comparação 
do nosso direito com o direito dos outros países. Influência recíproca da coisa 
julgada no cível e no crime. – Ao Dr. Luís Joaquim Duque Estrada Teixeira.

4ª A jurisdição administrativa, como ela existe entre nós. Comparação 
com a dos outros países. Defeitos. Desenvolvimento de que carece. – Ao Dr. 
Paulino José Soares de Sousa.

5ª A liberdade de testar, conforme a nossa lei. Direito de outros povos. 
Deve ser ela mais ampla, a bem da influência do poder paternal, ordem da fa-
mília e interesse dos filhos? – Ao Dr. Agostinho Marques Perdigão Malheiro. 
O Sr. presidente chama a atenção do colega encarregado desta Memória sobre 
a moderna obra de Mr. Bonnal relativa à liberdade de testar, e sobre o artigo 
de Mr. Passy, Jornal dos Economistas de setembro de 1866.

TRABALHOS PARA SEREM IMPRESSOS NA REVISTA DO INSTITUTO

e discutidos e decididos pelo mesmo Instituto nas conferências do ano 
de 1867:

1ª Tese – A profissão do advogado é uma função ou emprego público? – Ao 
Dr. Honório Augusto Ribeiro.

2ª O advogado falta aos deveres e à honra da profissão, tomando uma 
causa má, ou defendendo sobre a mesma matéria, posto que em diversas cau-
sas, o pró e o contra? Distinção em matéria criminal e civil? – Ao Dr. Joaquim 
José Teixeira.
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3ª Pode o advogado, sem ofender a dignidade da profissão, assinar as ale-
gações de outrem, que não seja colega e impedido? – Ao Dr. Caetano Alberto 
Soares.

4ª Se o sacador de uma letra vem a adquiri-la por via do endosso, quid? 
1 – Fica extinta pela confusão e exonerados os endossadores, abonadores e 
aceitantes? 2 – Se o aceitante tinha em seu poder provisão de fundos, qual a 
ação do sacador para haver essa provisão? Doutrina? Jurisprudência? – Ao 
Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo.

5ª Quando a locação é mercantil? Seu caráter e requisitos? Doutrina? 
Jurisprudência? – Ao Dr. Antônio Gonçalves Barbosa da Cunha.

6ª Razão de ordem: Os cheques existem há mais de um século em 
Inglaterra. A França os adotou pela lei de 14 de junho de 1865. (Vid.) Entre 
nós a Lei nº 1083 de 22 de agosto de 1860, art. 1º, § 1º, os admitiu com o nome 
de recibos e mandatos ao portador, estabelecendo o seu prazo, o seu mínimo 
e o direito regressivo do portador contra passador. Questão: O direito regres-
sivo do portador contra o passador não depende do protesto de não paga-
mento? Doutrina? Jurisprudência? – Ao conselheiro Benevenuto Augusto de 
Magalhães Taques.

7ª Admite-se a compensação de dívidas no caso de falência? Doutrina? 
Jurisprudência? – Ao Dr. Alberto Antônio Soares.

8ª As transações são translativas, ou meramente declarativas? Veja-se a 
Revista de Legislação e Jurisprudência de abril de 1866. – Ao Dr. Luís Antônio 
da Silva Nunes.

9ª Quando é que o empréstimo de ações, ou títulos ao portador, se pode 
considerar comodato e quando mútuo? Veja-se Revista de Legislação e Juris-
prudência de junho de 1866. – Ao desembargador Izidro Borges Monteiro.

10ª Os tribunais podem, mediante o recurso dos réus, agravar as pe-
nas que lhes foram impostas? Doutrina? Jurisprudência? – Ao Dr. José de 
Figueiredo Carvalho.

11ª A disposição final do art. 146 do Código Criminal, “em todo caso a 
aquisição é nula,” é tão absoluta que compreenda o caso de ser o réu absol-
vido? Dada essa inteligência absoluta, pode ser ela combinada com a dis-
posição do art. 68 da lei de 3 de dezembro de 1841? – Ao Dr. João da Rocha 
Miranda e Silva.

12ª Visto o art. 161 da Constituição, visto o art. 573, § 1º, do Regulamento 
nº 737 de 1850, visto o art. 674 do mesmo regulamento: A nulidade proveniente 
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da falta de conciliação pode ser ratificada pelas partes? – Ao Dr. padre Francisco 
José de Lemos.

13ª Os títulos ao portador são suscetíveis de reivindicação quando perdi-
dos, roubados, etc.? Não obsta o princípio em que repousa a boa fé do comér-
cio: a posse vale título? – Ao Dr. João Alves da Silva e Oliveira.

14ª Visto o art. 893 do Código do Comércio, o falido que preenche as con-
dições da concordata pode ser reabilitado? Doutrina? Jurisprudência? – Ao 
Dr. Augusto Teixeira de Freitas Filho.

15ª O que se entende por “crime da mesma natureza” para constituir 
a circunstância agravante da reincidência do art. 16, § 3º, do nosso Código 
Criminal? Comparação da reincidência, conforme o nosso código, fundada 
em crime da mesma natureza, e a reincidência, conforme o código francês, 
fundada na quantidade e qualidade da pena cumprida pelo réu? Veja-se a lei 
francesa de 13 de maio de 1863. – Ao Dr. Sizenando Barreto Nabuco de Araújo.

16ª A locação é um direito real ou pessoal? Doutrina? A nossa legislação 
e a dos outros povos? – Ao Dr. João Monteiro da Luz.

17ª Pode dar-se em penhor um título hipotecário? É possível a hipoteca 
de hipoteca em face da nova lei hipotecária? – Ao Dr. Antônio Américo de 
Urzedo.

18ª Razão de ordem: Visto o art. 802 do nosso Código Comercial, o desvio 
ou aplicação de fundos ou valores, de que o falido tivesse sido depositário 
ou mandatário, é um dos casos de quebra fraudulenta. Mas este fato, que 
é um estelionato, não importa fraude contra a massa, mas contra credores 
particulares ou individuais. Questão: Esta disposição do nosso código é con-
forme à doutrina? Porque não compreendeu o nosso código, como casos ou 
elementos de quebra fraudulenta, por igualdade de razão, o roubo, a falsi-
dade e outros estelionatos cometidos contra os credores da massa. Compa-
ração dessa disposição com a do art. 593 do código comercial francês, que 
excluiu todos os crimes contra credores particulares, e os atribuiu ao foro 
criminal. – Ao Dr. Firmo de Albuquerque Diniz.

19ª Razão de ordem: A França trata de suprimir a prisão civil, contrainte 
par corps. Um projeto de lei foi pelo governo apresentado ao corpo legislativo 
na sessão do ano passado. O proceder dessa nação civilizada, cuja legislação, 
aliás, em matéria de fraude é tão preventiva, obriga ao presidente do Instituto 
a chamar a sua atenção e estudo sobre a seguinte Questão: 1 – A prisão por dí-
vidas é legítima, aplicável, como ela é, a fatos que não têm caráter criminal? 
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2 – É ela eficaz para garantia do verdadeiro crédito? Chama também a aten-
ção do colega a quem vai encarregar do exame desta matéria, para uma lição 
inédita do professor Rossi, que vem inserta no Jornal dos Economistas de 
maio de 1865, e para a discussão da Sociedade de Economia Política no Jornal 
dos Economistas de março de 1866. – Ao Dr. João Batista Pereira.

20ª Razão de ordem: A França tornou livre pela lei de 18 de julho de 1866, 
e só dependente de certas medidas regulamentares, o ofício de corretor. Vide 
Moniteur Universel de 30 de junho de 1866. Questão: Convirá também tornar 
livre entre nós essa profissão? – Ao Dr. Aureliano Cândido Tavares Bastos.

21ª A ação confessória pela qual: 1 – Aquele que não tem servidão para 
o seu prédio, e pela não ter está na colisão de o deixar inculto, pode obrigar o 
vizinho a prestar-lha pelo lado por onde menos perda faça, indenizando-o? 
2 – Aquele que não tem o aqueduto para poder regar as suas terras, ou para 
esgotá-las, quando se inundam, pode obrigar o vizinho a prestar-lho, indeni-
zando-o? É incompatível com o art. 179, § 2º, da Constituição, que só autoriza 
a desapropriação pelo bem público legalmente verificado? Essa disposição do 
direito público compreende as relações do direito privado e uso da proprie-
dade entre os cidadãos? Qual o direito dos outros povos constitucionais a este 
respeito? – Ao Dr. Antônio Ferreira Viana.

22ª O credor que propõe a ação de excussão do penhor, e que, propondo-a, 
reconhece ou confessa virtualmente o penhor, tem necessidade de ajuntar o 
título de penhor, assinado por ele mesmo, ou somente deve juntar o título pelo 
qual o réu se obriga e constitui o penhor em garantia da obrigação? Doutrina? 
Inteligência do art. 271 do Código do Comércio, combinado com os arts. 281 e 
282, que estabelecem a ação direta e contrária do penhor, isto é, da remissão 
e excussão. Jurisprudência? – Ao Dr. Domingos de Andrade Figueira.

23ª A disposição do art. 262 do Código Criminal, segundo a qual não há 
ação de furto entre marido e mulher, ascendentes e descendentes, é aplicá-
vel e comum ao crime do estelionato? Doutrina? Jurisprudência? – Ao Dr. 
Joaquim José da França Júnior.

“Findo o trabalho da distribuição das memórias e teses entre os colegas, 
o Sr. presidente,” diz a ata da sessão, “declara que fariam eles um grande 
serviço ao Instituto e ao foro, se, durante as férias, tratassem de coligir os 
casos importantes de jurisprudência de que se houvessem encarregado, no 
corrente ano, como advogados, ou de que tivessem notícia, fazendo deles um 
relatório, e dizendo como foram julgados. Considera esse trabalho de grande 
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importância, podendo ele formar um excelente cabedal para ser no futuro 
consultado pelos advogados em trabalhos idênticos e pelos juizes nas suas 
decisões, que, desta sorte, se tornariam mais uniformes.”
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NOTA Y

ANTECEDENTES DA IDEIA DE CODIFICAÇÃO ANTES DOS CONTRATOS 
DE TEIXEIRA DE FREITAS

O que é o Código Civil? Pelo Dr. Vicente José Cardoso da Costa, Tipografia 
P. Plancher, Seignot, 1828, reimpresso no Rio de Janeiro.

É uma dissertação apresentando o plano para o projeto de código civil 
provocado pela indicação de 24 de abril de 1822, de J. J. Rodrigues de Bastos, 
deputado às Cortes portuguesas. Cardoso da Costa habitava então a ilha de 
São Miguel. Logo que chegou à ilha a notícia daquela indicação, delineou 
a planta de um código, cujo primeiro requisito, dizia, era ser “original,” e 
que fosse comum a todos os povos. É ele um admirador de Bentham, “o Sr. 
Bentham,” e confessa dever muito ao Principal Castro. Teixeira de Freitas 
qualifica de prospecto o livro de Cardoso:

“Sempre o reputamos um desses desvios em que soem cair os que abu-
sam de seus talentos por amor da novidade.

“O inovador confessa [pág. 160 ] que fora inspirado pela perspectiva 
dos arbustos que cercavam sua habitação na ilha de São Miguel, mas as ins-
pirações nada rendem em matéria desta ordem. Previu que seu plano era 
irrealizável [pág. 161 ], reconheceu que o último ramo da sua Árvore da Jus-
tiça se havia de tocar muitas vezes com o primeiro, pois que é da morte de 
uns direitos que resulta o nascimento de outros. Legislação criminal do pro-
cesso, organização judiciária, tudo se confundiu com as matérias do direito 
civil propriamente dito, e foi como preencheu-se o ramo da vida dos direitos. 
O proposto sistema, em última análise, teria por base a diversidade dos fatos 
jurídicos, cuja classificação é difícil e sem valor prático.” (Nota 47 à Intro-
dução da Consolidação) Merece, entretanto, pela beleza e grandeza da ima-
gem, mais do que esse descarte de Teixeira de Freitas a admirável página 
que o sábio jurisconsulto - o barão de Penedo chama-o brasileiro e Borjona 
de Freitas, português - nos deixou sobre a vida orgânica dos direitos, compa-
rada à das árvores que enquadravam a sua vivenda de São Miguel. Dir-se-ia 
um trecho de Taine escrito em 1822: 

“E meditando sobre isto, tendo em frente da casa em que trabalhávamos, 
o jardim e as quintas que cercam o nosso aposento em São Miguel, esten-
dendo a nossa vista sobre as diversíssimas plantas, arbustos e árvores, que 
ali sucessivamente aparecem, e desaparecem, dissemos conosco:
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Eis aqui, pois, a lei mais geral da Natureza. Tudo nasce, tudo vive, tudo 
morre. O presente existe, porque o passado morreu; e o futuro há de vir, por-
que o presente há de acabar. Tal é a condição de tudo o que não é o Criador. 
Pois então eis aqui, nos ensina a Natureza, a ramificação desta Árvore da Jus-
tiça, de que tratamos. Os direitos, a propriedade dos homens, hão de também 
principiar, existir, acabar. Há de ter nascimento, vida e morte. Se nós con-
templamos, e chegamos a conhecer cada um destes diversos estados em cada 
uma das plantas, arbusto e árvores que daqui se oferecem a nossos olhos, 
ficando sabedor do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, nada nos fica 
por conhecer a seu respeito. O mesmo, pois, há de acontecer, em quanto a esta 
outra árvore que designa os direitos e a propriedade dos homens. Se nós a es-
tudarmos e conhecermos; se aos outros a apresentarmos no seu nascimento, 
na sua vida, na sua morte, conheceremos e conhecerão eles, como os direitos 
e a propriedade dos homens nascem, qual seja a sua vida, e qual a sua morte; 
e teremos todos, então, perfeitamente conhecido tudo quanto há a conhecer 
nesta matéria. A morte destas plantas, destes arbustos, destas árvores, é tam-
bém muitas verdes, origem da vida de outras produções. Com a morte, umas 
acabam inteiramente; outras acabam para tornarem a reviver. Até nisto o Di-
reito e a Propriedade dos homens se parece com estes outros entes: uns mor-
rem, acabando inteiramente; outros morrem sem acabar; transferindo-se de 
um cidadão para outro cidadão, vêm a morrer naquele para nascerem neste.”

Há, entretanto, muita semelhança entre a ambição de Cardoso da Costa 
e a de Teixeira de Freitas depois do Esboço, como jurisconsultos. Um e outro 
queriam abranger num código geral a suma de todas as relações jurídicas, 
isto é, sociais, do homem. O 1º ramo da Árvore da Justiça compreende a le-
gislação relativa ao nascimento dos direitos e propriedade do homem; o 2º a 
relativa à existência desses direitos; o 3º a relativa ao acabamento e fim. Isso, 
porém, não lhe basta:

“Se o Código Constitucional não se achasse incluído em um corpo sepa-
rado, nesse caso, do tronco da dita Árvore partiria mais um Ramo capital 
para compreender a Propriedade dos portugueses nas suas relações, entre 
eles, como indivíduos, e a Pública Autoridade, a que pertencia a direção e 
a parte governativa ela Sociedade Civil... Se não se tivesse mandado fazer 
um Código Criminal, o tronco da Árvore teria outro Ramo capital para com-
preender aquela parte da legislação que garante a dita Propriedade dos por-
tugueses, não se contentando com a lei de dar a cada um o que é seu, porém 
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declarando criminosas certas ações que a ofendiam, e determinando certos 
castigos, com que elas haviam de ser vingadas... Em consequência, pois, da 
separação destes, dois Ramos, que faziam completa a Árvore da Justiça, fi-
cará o Tronco da nossa Árvore com os Ramos unicamente próprios do Civil...”

Da revisão geral e classificação das leis civis e do processo no Brasil, por 
F. I. de Carvalho Moreira, Memória lida em 1845 no Instituto dos Advogados, 
publicada em folheto em 1846, Tipografia Paula Brito, Rio de Janeiro:

“A carta de lei de 20 de outubro de 1823 decretou que as ordenações, 
leis, regulamentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de 
Portugal, ficassem provisoriamente em vigor entre nós até organizar-se um 
novo código... O quadro indigesto e tenebroso das nossas leis civis... Bastará 
somente lembrar que além dessas Ordenações Filipinas e uma imensidade 
de leis avulsas, chamadas extravagantes, que só cronologicamente se acham 
compiladas desde a publicação das Ordenações em 1603 até 1761, sendo de-
pois continuado esse trabalho pelo desembargador Delgado desde 1750 até 
1820, não falando na legislação inédita, temos ainda o chamado Direito Sub-
sidiário, a que manda recorrer, na falta de legislação pátria a lei de 18 de 
agosto de 1769, i. e., os usos, costumes e estilos do foro português, o direito 
romano, e finalmente as leis das nações mais civilizadas da Europa... Essa 
mesma lei de 18 de agosto nos faz uma revelação importante do estado da le-
gislação civil portuguesa em 1769... essa lei nos declara os multiplicados abu-
sos, as frequentes invasões dos praxistas sobre a legislação, aproveitando-se 
da sua incerteza e obscuridade...”
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NOTA Z
CÓDIGO CIVIL

Art. 467. Haverá dolo quando os agentes praticarem o ato induzidos em 
erro pela má-fé de outrem, isto é, por alguma ação ou omissão de outrem, na 
intenção de prejudicá-los na pessoa ou bens, com algum fim de proveito ou 
sem ele.178

Haverá dolo quando os agentes praticarem o ato induzidos em erro pela 
má-fé de outrem.

Art. 468. Tratando-se de atos lícitos, o erro dos agentes, ou seja de direito 
ou de fato fá-los-á viciosos sempre que tenha sido ocasionado por dolo de 
outrem, e além disto poderão os agentes enganados, tendo havido usurpação 
de seus bens, acusar por estelionato o autor do dolo.

Tratando-se de dolo não há distinção entre o erro de direito e de fato quanto 
aos atos lícitos.

Art. 469. Procede a disposição do art. antecedente quando ao erro de fato, 
ainda mesmo que este não tenha versado sobre a causa principal do ato lícito, 
como tal designado na parte especial deste Código, uma vez que seja evidente 
que sem o erro provocado pelo dolo o ato não se teria praticado.

E o dolo se dá, ainda que o erro de fato não tenha versado sobre a causa 
principal do ato lícito, uma vez que seja evidente que sem o erro provocado pelo 
dolo, o ato não se teria praticado.

Art. 452. Não haverá diferença para os efeitos legais entre a ignorância e 
o erro. A ignorância ou o erro é de direito ou de fato.

Aprovo.
Art. 453. Haverá ignorância de direito quando os agentes não tiverem ab-

solutamente conhecido a proibição ou determinação da lei sobre o fato ou es-
pécie de que se tratar. Haverá erro de direito, quando não tiverem conhecido 
a proibição ou determinação da lei por um falso juízo do que nela se dispõe.

Suprimir por doutrinários os arts. 453 e 454.
Art. 454. Haverá ignorância de fato quando os agentes não tiverem sa-

bido do que existia, ou não existia, ou do que podia acontecer, em relação 
ao fato que foi causa principal da determinação da vontade. Haverá erro 
de fato, quando supuserem verdadeiro o que era falso, ou falso o que era 

178 Nota do editor: após o esboço do artigo vêm as notas de Nabuco em itálico (no original 
vinham marcadas ao lado).
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verdadeiro, também em relação ao fato, que foi causa principal da determi-
nação da vontade.

(Ver nota anterior).
À margem dos artigos de diversos códigos há estas marcações: suprimir, 

substituir assim, suprimir por doutrinários, suprimir como redundantes à 
vista do art..., inútil, contraditório com o art..., aprovo. Assim os arts. 459 (do 
Esboço): “Não se reputará erro de direito o que não versar sobre a disposição 
da própria lei, mas sobre o direito que cada um se atribuir na suposição da 
existência ou da não existência de um fato”; e 460: “Também não se reputará 
erro de direito a falsa aplicação de qualquer disposição da lei, não por erro 
na inteligência dela, mas unicamente pela errônea combinação dos fatos 
de uma espécie”. Nabuco marca: “contraditórios com o art. 456”. “Art. 456. 
A ignorância ou erro de direito em caso nenhum impedirá os efeitos legais 
de qualquer ato lícito, ou escusará pela responsabilidade dos atos ilícitos, 
quando ele for a causa única e principal desses atos”, e os arts. 459 e 460 
assim: “Somente se reputa erro de direito o que versa sobre a disposição da 
própria lei, e não o que se refere à aplicação dela. A alteração de Nabuco é a 
do Código Italiano, art. 1.109, e do Código Português.
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POSFÁCIO

A Edições Câmara realiza, com a linha editorial Legado, iniciativa da 
maior relevância política e histórica, não só pelo evidente mérito de 
colocar – ou recolocar – no mercado editorial brasileiro, por preços 

acessíveis, obras de inegável valor intelectual, mas também por uma razão 
mais profunda e universal. É que uma das formas mais eficazes de se des-
mobilizar um povo é fazê-lo desprezar sua própria história. Essa é uma ver-
dade prática fundamental. Sem memória, sem identidade, sem consciência 
de quem somos e de onde viemos, relegamo-nos a um tipo de melancolia por 
nós mesmos e a uma consequente apatia coletiva. Diante disso, conhecer e 
valorizar nossa história, seus grandes acontecimentos, seus grandes homens, 
seus momentos decisivos, as influências íntimas da nacionalidade, as corren-
tes de ideias, enfim, conhecer os elementos que forjaram o nosso presente é 
de extrema importância. E é para isso que a linha editorial Legado existe. 

Isso não significa, por óbvio, mascarar as manchas que nos marcaram 
ou construir uma narrativa fantasiosa do passado. Definitivamente não. Sig-
nifica, sim, reconhecer e conhecer profundamente essas sombras, discernir 
suas causas e suas consequências, trabalhando sempre por conceber saídas e 
soluções. Mas, além disso, implica valorizar o que há de valor e amar aquilo 
que é amável. O olhar crítico é fundamental, mas o olhar afetuoso também 
cumpre papel central na construção da consciência nacional. Não é à toa que 
os países reverenciam seus heróis, seus libertadores e seus pais fundadores, 
desculpam-lhes as fraquezas e exaltam-lhes as qualidades. Admirar e reco-
nhecer em comum uma pessoa ou fato produz certo sentimento de comuni-
dade, um estreitamento das vontades, uma concórdia. De disposições como 
essas nós, brasileiros, precisamos com bastante urgência. Estou convencido, 
desde que li pela primeira vez Minha formação, de que Joaquim Nabuco é um 
desses pontos luminosos em nossa história, capazes de atrair decididamente 
a admiração e o reconhecimento de muitos, quiçá de todos, motivo pelo qual 
não pode ser elogiada em exagero a publicação de três de suas principais 
obras por meio da linha editorial Legado. 

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, filho do grande José Tomás 
Nabuco de Araújo, ministro e conselheiro do Império, já teve sua personalidade 
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com toda razão adjetivada de “polimórfica”179. De fato, Nabuco foi homem de 
muitas facetas. Há o Nabuco poeta, o Nabuco esteta, o Nabuco abolicionista, o 
Nabuco orador, o Nabuco escritor, o Nabuco historiador, o Nabuco religioso, 
o Nabuco diplomata e tantos outros. Suas dimensões são, para o jovem, o es-
pelho no qual se refletem os ideais humanos e os sonhos de grandeza. Para os 
já maduros e experientes, são os diferentes prismas pelos quais se contempla 
a existência. Para todos, são o mosaico que compõe uma vida e uma persona-
lidade fascinantes, dessas que são a glória e o orgulho de um povo. 

Nessas breves considerações, quero destacar alguns aspectos dessa vida 
e dessa personalidade que podem, na minha visão, servir de ponto de encon-
tro para diferentes matizes ideológicos e tipos brasileiros. Nabuco tem um 
imenso potencial simbólico de unificação ainda inexplorado. 

Quando se conhece um pouco mais a fundo a vida de Joaquim Nabuco, 
um primeiro fato impressionante atrai imediatamente nossa atenção. 
Nabuco foi o líder parlamentar da Abolição, lutou bravamente para acabar 
com o sistema desumano de privilégios, mas ele mesmo foi fruto do sistema 
escravagista vigente. Ele era um privilegiado, aristocrata nascido em família 
influente, crescido no engenho de Massangana como menino-rei, educado 
aristocraticamente, bon vivant, agraciado pelo destino. Vagou pela Europa 
em sua juventude conhecendo do bom e do melhor, convivendo com o que 
havia de nobre e rico no Velho Mundo, mas, mesmo assim, na solene hora em 
que o destino encontra o homem, largou tudo pela advocacia dos escravos. 
Ele mesmo escreveu isso, em seu estilo insuperável: 

Não posso negar que sofri o magnetismo da realeza, da aristocracia, 

da fortuna, da beleza, como senti o da inteligência e o da glória; felizmente, 

porém, nunca os senti sem a reação correspondente; não os senti mesmo, 

perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento hu-

mano, e foi graças a isso que não fiz mais do que passar pela sociedade que 

me fascinava e troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos180. 

Esse fato da vida de Nabuco o torna especialmente simbólico para nós, 
brasileiros, que temos na escravidão a maior mancha de nossa história, que 
se mantém como “característica nacional”, conforme suas próprias palavras. 

179 BARRETO, Carlos Xavier Paes. A Polimorfia de Nabuco. Rio de Janeiro: Serviço de Documen-
tação, 1961. 

180 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 120. 
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Ele é o homem livre que se faz próximo e conduz a luta por fazer outros ho-
mens livres. Aquele que, beneficiado pelo status quo, tem a lucidez e o distan-
ciamento para enxergar nele a injustiça intrínseca e a audácia de enfrentá-lo 
sem medo. Mas sobre esse fato nada mais precisa ser dito, porque Gilberto 
Freyre, outro grande pernambucano, já disse tudo quando escreveu esta pá-
gina imortal, que figura entre os grandes momentos da prosa brasileira: 

No Parlamento ele entrou ainda moço, no início da campanha em que 

sua bela cabeça haveria de embranquecer-se tão cedo e tão cedo cobrir-se 

de sua melhor glória: a de ter concorrido para extinguir a escravidão afri-

cana no Brasil. Viu-se então este fato verdadeiramente espantoso: a grande 

voz do povo clamava para a tribuna da Câmara de homens então de casaca 

ou de fraque, não por um homem ostensiva e convencionalmente do povo, 

mas pelo mais puro fidalgo pernambucano: e o sofrimento da gente escrava 

era traduzido em uma eloquência da chamada britânica – uma eloquência 

nova ainda que clássica em suas raízes – não por um brasileiro de origem 

africana elevado à representação da nação brasileira no Parlamento nacio-

nal como foram alguns no Império e têm sido, felizmente, vários na Repú-

blica, mas por um Paes Barreto autêntico, por um legítimo senhor-moço de 

casa-grande, nascido em sobrado, também fidalgo do Recife, por um neto 

morgado dos canaviais do sul de Pernambuco. Um desertor de sua casta, de 

sua classe, de sua raça, cujos privilégios combateu com um vigor, um desas-

sombro, uma ousadia que, segundo o depoimento de Graça Aranha, deixou 

atônito o Parlamento da época. Mas, se desertou de sua casta, de sua classe e 

de sua raça foi para se pôr ao serviço não de outra casta, de outra classe ou 

outra raça, mas daquele Brasil, daquela América, daquela humanidade sem 

divisões artificiais entre os homens, que seu claro espírito anteviu com a 

segurança e o equilíbrio sempre característico tanto do seu pensamento 

quanto da sua ação. Donde já se ter dito, e se pode dizer hoje com maior 

amplitude, que “o mais belo milagre da escravidão” no Brasil foi o de haver 

formado ela própria “o herói de sua própria redenção”. Formou-o pelo leite 

de escrava que amamentou o menino branco de Massangana, pelos braços 

escravos que primeiro o carregaram, pelos risos de escravos que lhe afu-

gentaram os primeiros choques e tédios de criança, pelas mãos de escravos 

que lhe levaram à boca as primeiras comidas, talvez pelos beijos da escrava 

que primeiro lhe deram sugestões de outro amor de mulher além do de mãe 

e, ainda, pelo gesto daquele escravo adolescente, fugido de outro engenho, 

que, uma tarde, surgiu diante de Nabuco menino, sentado no patamar da 
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casa-grande a seus pés, suplicando ao sinhozinho que pelo amor de Deus o 

fizesse comprar pela madrinha, senhora de engenho181.

Um Brasil sem divisões artificiais entre os homens, eis aí um belo e pe-
rene ideal, que exige de todos nós esforços constantes. Mas é um ideal que se 
ajusta perfeitamente à vocação brasileira, herdada dos portugueses, de amal-
gamar, misturar e miscigenar povos e raças diferentes. Ou não é verdade 
que há um magnetismo misterioso nesse país a fazer de todos um só povo? 
Uma força centrípeta que faz de uma multidão de italianos, portugueses, ja-
poneses, libaneses, coreanos, africanos, indígenas e tantos outros um único 
povo mestiço, tropical, miscigenado, enfim... brasileiro. Grande reserva de 
coragem moral, força criativa e capacidade de unidade para a humanidade. 
Joaquim Nabuco se presta como poucos em nossa história a vocalizar e sim-
bolizar essa característica nacional, que será potencializada quando a tão 
sonhada mitigação das desigualdades se realizar. Aliás, este que era outro 
sonho de Nabuco: a efetiva integração da raça negra, então liberta, na socie-
dade brasileira. 

Joaquim Nabuco, além de ter sido esse pontífice entre brancos e negros, 
livres e escravos, tinha uma personalidade política caleidoscópica impos-
sível de resumir-se em espectros ideológicos predefinidos. Daí a facilidade 
com que pessoas de diferentes posições políticas encontram nele uma figura 
a ser louvada. 

Comecemos por aqueles que se consideram progressistas, socialdemocra-
tas, homens e mulheres de esquerda. Esses certamente apreciarão em toda 
a sua intensidade a retórica poderosa de Nabuco n’O abolicionismo. Mais do 
que isso, encontrarão em sua atuação política uma boa dose de sincero pro-
gressismo, começando, evidentemente, pelo seu total devotamento à causa 
da abolição no Brasil. Toda a década de 1880 foi absorvida por essa única 
luta na vida de Nabuco. Foi ele quem, no Brasil, traduziu da forma mais viva 
o sofrimento e o desejo de liberdade da gente escrava. Foi acusado, por sua 
militância abolicionista, de agitador e de comunista pelos senhores brancos 
que não tiveram a mesma grandeza de seu espírito. Juntamente com André 
Rebouças, Joaquim Serra, Gusmão Lobo, José do Patrocínio e tantos outros, 
fez comícios, discursou em teatros, visitou casas de gente humilde e poderosa 
pregando o seu evangelho de liberdade. 

181 FREYRE, Gilberto. Em torno de Joaquim Nabuco. São Paulo: A Girafa, 2010, p. 12. 
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Preocupou-se Nabuco, ainda, com o dia seguinte ao 13 de maio. O que 
seria dos negros uma vez libertos? Como se daria sua integração? Como uma 
sociedade que se baseara durante tanto tempo no espúrio sistema escrava-
gista poderia mudar com a simples sanção de uma lei que declarava o sis-
tema extinto? A obra da Abolição deveria continuar, segundo Nabuco, pois 
em conexão com a escravidão existia uma série de instituições auxiliares. 
Defendia, entre tantas outras reformas profundas, uma reorganização do 
trabalho no Brasil, bem como a abolição do que chamava de “monopólio ter-
ritorial” por meio da democratização do solo (um pioneiro da reforma agrá-
ria!). Preocupava-se com o destino dos homens livres e pobres que trabalha-
vam em terras alheias, com a questão social, com a libertação não só jurídica, 
mas econômica e social. Em resumo, queria destruir não só a escravidão 
como também a obra da escravidão no Brasil. Nabuco foi, assim, um refor-
mador social, quase um trabalhista avant la lettre, e sobretudo um grande 
amigo da gente simples e trabalhadora desse Brasil imenso, do povo sofrido 
e tantas vezes esquecido. 

Ocorre que, por um desses paradoxos só possíveis em personalidades su-
periores, os conservadores também encontram em Joaquim Nabuco razões 
de sobra para admirá-lo. Nas palavras do já citado Gilberto Freyre, Nabuco foi 
um revolucionário-conservador ou um conservador-revolucionário. O fato é 
que Nabuco foi um dos grandes acusadores do regime republicano no Brasil, 
a começar pelo golpe que o instituíra, e um defensor da instituição monár-
quica associada ao sistema parlamentar. Os argumentos que Nabuco mobi-
liza para fazer sua defesa são conhecidos dos conservadores, como se pode 
notar claramente na leitura de Um estadista do Império ou Minha formação 
(ambos escritos durante a década de ostracismo político imposto pela procla-
mação da República). A “fixação monárquica inalterável”182, como ele próprio 
afirmou, vem do reconhecimento intelectual da superioridade do modelo in-
glês tal como interpretado por Walter Bagehot, autor fundamental na traje-
tória de Nabuco. Por ele compreendeu a função político-simbólica das “par-
tes imponentes” da Constituição, como a Coroa, a dinastia, a Câmara alta, 
função essa de simbolizar a autoridade, conferir legitimidade e promover 
certa calma no espírito nacional, essencial para o progresso. Viu que a for-
ma monárquica, ao neutralizar a chefia de Estado tornando-a inacessível às 

182 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 67. 
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contendas políticas do momento, consolidava no país uma ordem mais está-
vel e um equilíbrio de forças mais duradouro. Associada ao parlamentaris-
mo, a monarquia poderia ser um governo muito mais sensível às demandas 
populares do que a República. 

O elogio à prudência e à evolução gradual das instituições é também uma 
tendência eminentemente conservadora que se identifica em Nabuco. Por 
exemplo, a crítica que faz à “política silogística”, à política de fórmulas abs-
tratas, que desconsidera as circunstâncias e as peculiaridades de cada país 
ao propor soluções universais pretensamente racionais. Todo conservador 
pode encontrar em capítulos como “O espírito inglês”, em Minha formação, 
uma descrição profunda dessa disposição de espírito que leva à veneração 
do costume e do precedente, das instituições testadas pelo tempo, da tranqui-
lidade da ordem; a disposição que leva a “conservar do existente tudo o que 
não seja obstáculo invencível ao melhoramento indispensável [...], respeitar 
o inútil que tenha o cunho de uma época, só demolir o prejudicial”183... Isso 
sem contar a conversão religiosa tardia de Nabuco, que tanto valorizam os 
conservadores. 

Por fim, para concluir as três grandes correntes ideológicas do mundo 
atual, os liberais de hoje podem se orgulhar de ter tido em Nabuco um dos 
seus. Autenticamente, profundamente liberal. O liberalismo foi a tônica prin-
cipal de seu credo político, mais ainda do que a convicção monarquista. Essa 
era decorrência daquela, na verdade. Nabuco lembra um whig britânico, va-
lorizando aquela liberdade que é ao mesmo tempo fruto e condição da verda-
deira ordem política. Era um valoroso defensor das liberdades modernas, a 
ele repudiavam o autoritarismo e as formas associadas ao Antigo Regime. Seu 
pai fora um dos primeiros que migrara do Partido Conservador para o Par-
tido Liberal, e Nabuco, após um radicalismo adolescente, fixou-se num libe-
ralismo maduro e seriamente comprometido com os avanços institucionais 
no Brasil. Seu imaginário é liberal, suas referências intelectuais e seus mo-
delos também o são. 

Um exemplo de pauta tipicamente liberal encampada por Nabuco foi o 
federalismo. Chegou mesmo a apresentar, na Câmara dos Deputados, uma 
proposta de monarquia federativa, porque acreditava que a centralização 
imperial poderia acarretar sua ruína. Defendia maior liberdade e autonomia 

183 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 129. 
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para as províncias, portanto. Pugnava também por um governo responsável 
politicamente perante a representação popular, governo surgido das maio-
rias parlamentares, na melhor forma do liberalismo oitocentista. Em tudo foi 
liberal porque colocou a liberdade no centro do sistema político, não aquela 
que se degenera facilmente em licenciosidade e anarquia, mas a verdadeira 
liberdade que é indissociável do bem comum. 

A pergunta que se torna inevitável, diante das várias facetas de Nabuco, 
é: em que se fundamentava a unidade de sua persona política? Onde estava 
a pedra angular, a base sobre a qual erigiu o edifício de sua vida e de sua 
luta política? Esse questionamento se torna ainda mais interessante quan-
do se considera mais um fato de sua vida. Nabuco foi acusado de traidor, 
de trânsfuga, pelos companheiros de resistência monarquista. Isso porque 
aceitou servir à República, a convite do presidente Campos Salles, advogan-
do pelo Brasil numa contenda com a Inglaterra acerca dos limites territo-
riais na Guiana Inglesa. Como pôde o homem que criticara tão duramente o 
novo regime, que perdera amigos na luta contra a República, agora aceitar 
submeter-se a seu serviço? Em meio a ataques e incompreensões, levantou-
-se a voz do amigo de tempos de faculdade, Rui Barbosa, de quem o tempo e 
as dissensões políticas o haviam separado. Rui publicou n’A Imprensa um ar-
tigo, chamado “A missão Nabuco”, no qual escreveu: 

Habituado a proceder “como seu próprio chefe”, não faz cabedal o dr. 

Joaquim Nabuco da sentença, em que hão de julgar entre as intransigências 

e os fanatismos de uma e de outro. Com tais independências não se acomoda 

a política de partido. Bem fez, porém, o ilustre brasileiro em não proceder 

como homem deste ou daquele bando militante, mas como amigo de sua 

pátria, cuja existência e honra, superiores a todos os regimes, não se ligam 

especialmente à sorte de nenhum.184 

Respondendo ao artigo do amigo numa carta memorável, Nabuco deu-
-nos a resposta à nossa pergunta: 

Meu caro Rui,

[...]

Não aceitei o encargo que me era oferecido sem grave relutância e cons-

trangimento, nem sem ter procurado diversos modos de afastar de mim o 

184 BARBOSA, Rui. A missão Nabuco. In: Aranha, Graça (Org.). Machado de Assis & Joaquim 
Nabuco: correspondência. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, p. 166.
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cálice. [...] Não escuto [...], tratando-se de minhas crenças políticas, o oblivis-

cere populum tuum et domum patris sui, que retinia aos ouvidos de Newman 

ao deixar Oxford e a religião anglicana. A monarquia só poderia voltar com 

vantagem para o país se os monarquistas se mostrassem mais patriotas do 

que os republicanos. Eu, pelo menos, é em duelo de patriotismo que queria 

ver a causa nobre e justamente decidida. 

Creia-me muito sinceramente convencido do que pratiquei à custa do 

maior dos sacrifícios, o de expor-me ao juízo dos fariseus e dos publicanos, 

em vez de acabar agora, no refúgio meditativo da religião e das letras; mos-

tro que, se morrer amanhã, não levo para o túmulo somente um espírito 

monarquista e liberal, levo também o coração brasileiro. 

[...] 

Todas as altas posições e funções políticas entre nós, seja do Governo, 

seja da oposição, seja da imprensa, têm, pois, dora em diante, que ser aceitas 

sob a impressão do terror sagrado próprio dos que elaboram os destinos 

nacionais em uma época de crise e mutação. É este o tempo para todas as 

imaginações sugestivas e criadoras se aproximarem, para todas as dedica-

ções e sacrifícios se produzirem se quisermos salvar a honra e os créditos 

da nossa geração [...]. Há um terreno superior ao das dissensões políticas em 

que espíritos de igual tolerância, de igual elastério, de igual patriotismo, 

podem e devem sempre colaborar uns com os outros, no interesse comum do 

país; esse terreno pertence a leaders de opinião, como Rui Barbosa, alargar 

cada vez mais, e dar-lhe a força e a consistência do granito.185 

Joaquim Nabuco uniu todas as influências de seu espírito sob a consciên-
cia dos deveres superiores da cidadania, do comprometimento inarredável 
com a pátria, com o Brasil. Essa é a resposta. Ele entendia que há na polí-
tica um terreno superior, transcendente aos conflitos políticos cotidianos, 
às disputas pelo poder, onde os fins últimos da sociedade se amalgamam. 
É a seara dos grandes ideais, dos princípios, da Política com P maiúsculo, 
da política que é o “drama humano universal [...] transportado para a nossa 
terra”186. Seja como progressista e reformador, seja como conservador, seja 
como liberal, Nabuco manteve-se sempre fiel, até os seus últimos dias, àquele 
que foi o verdadeiro norte de sua vida pública: “procurei na política o lado 

185 Carta de Joaquim Nabuco a Rui Barbosa. In: Aranha, Graça (Org.). Machado de Assis & 
Joaquim Nabuco: correspondência. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, p. 168-169. 

186 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 66. 
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moral, imaginei-a uma espécie de cavalaria moderna, a cavalaria andante 
dos princípios e das reformas”187. 

Os nossos tempos, mais de um século depois da morte de Nabuco quando 
embaixador em Washington, clamam por essa visão generosa da política. 
Tempos em que as divergências ideológicas podem levar à ruptura, em que a 
incompreensão se intensifica e a discordância é geralmente associada à má 
intenção. Tempos de linchamento virtual, de desvalorização do diálogo e do 
contraditório. Mas como disse G. K. Chesterton certa vez, cada época é salva 
por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Fuja-
mos da tendência fácil de cultuar o conflito, de considerar a política simples-
mente como a continuação da guerra por outros meios. É preciso que todos 
os esforços e competências confluam para aquilo que interessa: solucionar 
os problemas da nossa pátria. E é justamente para isso que precisamos de um 
espírito cosmopolita como o qualificava e encarnava Nabuco: 

A situação de espírito cosmopolita ou, antes, mundana, caracteriza-se 

pela compreensão das soluções opostas dos mesmos problemas sociais, pela 

tolerância de todas as opiniões, pela igual familiaridade com correligioná-

rios e adversários, pela ideia, para dizer tudo, de que acima de quaisquer 

partidos está a boa sociedade. Esse modo de ser, em política, não é necessa-

riamente eclético, nem, ainda menos, cético; é somente incompatível com o 

fanatismo, isto é, com a intolerância, qualquer que ela seja.188 

Que Nabuco seja para todos nós um exemplo de brasileiro e de homem 
público!

Enrico Misasi
Deputado federal

187 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 66. 

188 Idem, p. 74. 
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