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(1 66-1 6')

ER' DOR

TER EIRO ML TI 'TERI

PARA O

ZACH.\.RI.\ . - • ABUCO EXTR.\.

X ELH DE E T DO

L - O Gabinete. - O Imperialismo.

Reti.l'ando- e o Gabinete Olinda, o Imperador, qu não
quel'ia di olver a Gamara na con tancia da guerra, appelIa
para Zachal'ia , do chefe Proo-re i ta que não tinham
figurado n'aquelle l\Iini terio o uni o capaz de organizar uma
nova admini tração. Zacharia , como o referia Ue me mo
na Gamara, reluctou muito em acceitar e sa mi são e 6 na
quarta onferencia com o Imperador rendeu- e á vontade
d'eUe. Em 3 de Agosto, o 1\1ini teria ficava organizado
as im : Zach ria , na Fazenda; Fernandes Tone , senador I

antigo mini tro de 1.846, no Imperio; Paranaguá, na Ju 
tiça; ~Iartim Franci co, em Estrangeiro ; AIl'on o Gelo na

m. 1
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Marinha; Ferraz, na Guerra; Danta , na Ao-l'icultura (1). A
continuaçã de F rraz foi ainda devida a insi 'tencia II
Impeeador. « Fui hontem ao Paço, » e creve FelTaz m 2 de
Ago to a Nabuco, «depoi de por 'cripto me haver cu 'ado
e lá exigiu- e de mim ..... R i~ti, e, não b tant i t , e me
di se que não e admiUia a e cu a, e levantand - e, di c-me,
:em mais querer ouvir-m , lue fo se ao Zacharia 3 com elle
me unif:;se. O Zachal'ia uão ei ainda o que tel'á fiLo ... »

GabineLe, como e vê, el'a t do Progre' i ta. A di i. fio do
partido e ta a con ummada, porque o doi grupo il'iam á
el içõe de 1867 em nome da d uniã com tinham ido ii .
de 1863 em nome da união. Era, em todo entido, um mini 
t rio de combate' a oppo 'j ão, ao "el·o entrar na Camara" abia
a SOlte {ue a aguar lava nas ul'na ; sel'ia uma xLel'min çiio
quasi comI leta, apena em um ou Outl'O l' du to lib I'al alo'um
Romano con 'eguiria fazer-s r elegeI'; os on I' adol'c:
seriam melhor tolerado pelo Gabinete lo lue O' "elho'
Liberaes que tinham concol'l'ido para a victoria de l 63 '
depois reclamado a ua parte do c ntracto. Em i::; o que
Nabuco quizel'a evitar: per eguil' o alUado c 111 a. pl'opl'i
armas que elles lhe deram, fazei' o que flzel'a Furtado contl'ü
O' antigos Consen'adores, já agora exclusi amente chamadu'
Progres i ta , e o que ia fazei' Za 'hal'ia contia o lli -toric ,
ou antigos Liberae . \.pezar da derrota eleitol'al celta e om
a coragem, are ignação!.lo suicidio, propl'iàs das no~ 'a ' 0p1 a
sições, no dia em que se apre enta á Camara, o Gabinete é
recebido com uma moção de desconfiança que reun l valo
contra õ1. E sa maioria de 3 voto da a-lhe pal'a atl'a\ c tia I'
o re to da Sessào e fazer a nova Camara que o havia de apoiaI',
~a ol'ganizaão do eu gabinete, Zacharia revela dua llua

lidades : adi inha ão dOli homen de futuro c ue·j ;lo no'

(1) Em Outubro, com a demi são de Fermz, I aranaO'ut1 la" a
!)ara a Guerra, Martim Francisco para a Ju,tic;a, cntm li e
Albu(!u rque para Estl'angoil'o ,Em Dezembl'o de 1 'li7 à
Albuquel'que, gravemente doente, d ixa o mini. torio e é sub"ti
t llido interinamente por Paranaguli; om Abl'il de 1808, U pUf::la de
Estrangeiros é dada a SilveÍl'a de ouza.
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golpe. ma vez quc o pal,ti<.lo e Lava divi<.li<.lo, clle acceitava
a divi ã e e ·tava 1wompto a leval-u até aonde a 0ppo. i ão
quiz se; paJ'a i '0 p1'Ocurava o homen mai: capaze de

cncel-a. O eu Gabinete era n' e ponto con tituido de
m do divel'. o dos doi outl'., d vida phemel'a, a que
I ]'e idira : homen' no o. dc lue elle e acel'cara tinham
o l'e lui ito pa]'a a lu ta á todo traa e, e, e colhendo-o',
póde- e dizeI' que eU o r 11 heC e dividiu entre ene' o
Imp rio: Danta qu enLã I'epl'e entava. al'ai"a Affon o CeIo
qu I' pl'e 'entava ilveira LI.> , á Albuquerque, que e abia
t I ido onvidado, e Iarti m Franci . ,tomavam- e o dona
tal'io Libera da Bahia, <.lc lIina " P I nambuco . Paulo.

É n'e c Gabin t qu e <.leve c tud'll' a ph" ionomia
politica deZaeharia , o .. Ll m m nto; pOI'que ' n' llequ o
. La<.li ta emo tI';! m 11 c mpleto de envolvimento. Ante
11 é um piJ'it {luctuante' d poi', luan<.lo lhe "ell)

ao me mo Lmpo a a i dade e o u peitO, erá um buliço o
que Lo a m tud , imlla av 1m nte, em ua propria 0'10 I'Í<\ ,

(á vez CI'U Imente : r forma do lemento ervil), ma em
r olta int rior, pOI'que om a aciedade não ha e pirito, pOl'
mais il'l' quieto, que e torne J'e oIto não ha re entimento
flue po a faz r expio ã - o que nã impede que m poli
tica a mai di olv ate de toda a' acçõe' eja a d'e~ e tedio
inc ntenta"cl qu a a idade pI'oduz, . bl'etudo alliaua ao
genio demolidol" ti criti a irrepl'imivel, á. ati fação de abater,
á inhabilidade para organizar.

ruptura do partido Lib ra1 faz-se c m e tl'ondo' a lucta
entl'e I1i torico ProO'J' i ta , durante os doi anno ua
administra ão Zacharia . el'á uma da mais renhida, <.Ia.
mai' i as e da mai hcia de odio e I'ancol' p oal lU

toda a nossa hi toria politica. E d' e )Iini terio que data a
campanha, que não ces al'á mai , de toda a oppo içõe ,
conlra o « impel'iali mo >l. OImpel'ialismo e a Re(ol'lna fàl'a o
titulo <.Ie um opu cu10 publicado an nymamente pOI' ouza
Cal' alho em 'l865, que advogava a idéa da eleição dil'ecta e
cen itaria. A brochma de ouza Carvalho era a <.Ie:;cl'ipção
imparcial d.o nos o mal politico, acompanhada do pretenso
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remedio - pl'eL n'o pOI'qu a el içã dir 'La em pau o Lmp
d ia ficai' tãu Yi iada, Lão escI'avizada Ú candidaLl1I'a ffi ial,
como a. cl i 50 indil'ecta na ua peol' ('P ca. Em oull' li\To,
de 1861, e. CI'ipLu POI' Tito FI'ancu, « imp J'iali mo 1) já não
el'a 'ómcnt a expre. S\O do ab. olutismo con LiLuci nal, a qu
a falta de leittue reae reduzia o no . o r gim n chamado
I'epre. entativo; não I'a Ó o fa to do polichinello eleilol'Cll.
dan ando segundo a p/zalllasia ele mini lerio nomeado pelo
1711pel'aclol' (1); « imp rialism » eXjll'im a acçãn do [lI' prio
podei' il'l'e~pon aycl <l cau a y ,'elatl iI'a e uni a da d ca
d ncia politica e social do raiz» ; « ii a piJ'a ão a pod r aI> uluto
em um paiz livr , de l)l'ezando a Cl n Lit~i(:ão ' nullili ando
a nação I'epr 'entada m cu Padamento. » (_) O.' Con I'\'a
dare' pai' seu laelo, muito de animadus com a ictol'ia d'
LiO'a c o ele membl'amento do 'eu pal'lido não imaginund
então qu voltariam em l)J'eve ao poc! r I la inllu ncia d
Caxia , d nunciavam o « impcriali m :D c 111 a III 'ma a I'i
monia que O' Liberaes. l'\üo . óm nle ao jornal que no H' ir
obcd cia a Camaragibc, lllas tamb m ao ol'gào. do partido
con 'ervador em . Paulo e ULl'U.' pont ' do Impel'io, 3(>a
\ am phrase:, f['equenLe na impren a lil ntl, dpoi' [' 0

Ihida p lo Republican .; na ua im pa 'i ncia, O' Con I'\'a
dore I'e. pon abilizayam pelo fa 'to de lião estai' Jl1 no p ti r
a me ma Corôa que os Liberae' ac u a' a!TI pOl' não slarem
elle . Um pequeno jornal, a Opillirlo Libaal, < uja 1'1' nle e
achavam jovens e, 'l'il tores radica , jú em evolu ão r publi
cana (Ranf!:el Pc lana Limpo de Abreu), echo elo' OLtoni O', m

(1) O Imperictlismo e a Reforma (Rio de Janeil'O, T:I1. PCl' e
YC1'an(;a, 1865).

(2) O Conselheiro Francisco Jo é Furtado, pelo Con elheiro
Tito Franco de Almeida (Rio de Janeiro Laemmel'L,l 07). 0'0

liwo, obra da mo idade poliLi a de Tito Fran '0, (IUO dopoi
se rendeu á yidencia do factos, o fez o !Uai completo l'epudio
de toda a . ua PI'OV nções e conjeclul'a infundadas. obl'o a
acção pos oal do Jmporador e o 'am tel' da sua influencia em
nos a hi toria. politica, respondeu 10llo ~IaLto. , quan Lo ao peri do
de 1840 a1 -1 , emu1I11ivro em nome do autor-Pagina d'Ei
toria Constitucional elo BT'asil, 1 -10-18-18 (Rio, Gal'l1ier, 1 70).
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quem tava r pI'C, cntad a tradição nItra-li mocr<ltica, xtre
ma\'a doi 'Hmpu lib I'ac ,ata ando de pI' fel' ncia HCorôa,
procUl'ando, a u \CI' a au.a IInal (1). Zacbaria- 'I'a con i
ti rauo n e ,a ép ca um in, ll'umenlo do Impel'iali 'mo, como
/'c)ra o l\Iarquez d Olinda uma, el'á mai tal'lle Vi cond
do Rio-Bt'anco, ,d fact, con ervantlo F rraz no )Iini t I'io
I e olvendo não faz I' a paz em Cil' um taneia alguma com
Lopez dantl a axia ommando m chefe, faz ndo o on
,'clho d E tado di cutil', m int ('mitt ncia uma érie de pro
jc t de . Yic nt , IllÚSll'ava Zachal'ia confonnar- e intei
ram nte á politi a Jlr 11l'ic do Imp radol'. P I' i. so me mo elle
romp I'á mai tard c m o Imperador, como nilo ch D'aram a
romper Panlllú n ln Eus bi de Qu iró amo qu> pro u-
rand tal cl c uma in ompatibi-
lidad pc ,oal por ter ido um
m m nto .u pito d f,1\'orili mo. O fa to . qu o Imp radOl'
não colhia PI" id nt .. d Con elho pOl' l'cm malleavei.
ou do i ; ma Za hal'ia- d via alliar á ua canil cida obran-
eria ' ingulal' det I' ncia á' indicac:õ do Imp l'Udol' para t I'

'ido hamadú tl'e. \' z .. guida para, er tào u tentacl)
p r 11 em um moment, mo foi o da D'ucrra, em que a ua

ontade nà tiraria oh taculo . A hi t ria uo reinado
6 que quanto mai apl'icho o ou domina lar ,eu cara ter,

(1) Pat'ece f61'a d duvida pOl' tudo quanto e sab que o Impera
dor go. ta,,;] d que ata as. em o mini lres no elTO' que commet·
tiam. Póde- 'e dizer qu 'a 'l'iticadaol po ição e1'3.o u I'e pi1'3.doiro
que o alliviava do mutismo a que a on tilui ã o condemnava
e que nã CI'a comp n. ado pela ac ão em l' spon abilidade
inconl'c. a (lue elle ex r ·ia. Sem a reditar na di"er a pl11'a-e
que 111 roram atli'il uidas, das que elle Itl smo no d ixou
deprehende-, e bem flU ati ração ra {l yeze- parI. elle uma

en uI'a ao' lIlini tros cm ponto que o melindm - e e de que e11
e não podia der nder." en uI'em, en,u!'em o' Mini tl'O

escreveu lIe li mal'''"em do livro de Til 1"ran o, " no que eu
tamuelll mIl'e r pal'ci, como por exemplo, a declal'a<;õe'
capeio 'a perante as Camal'u , e clIe e irão emendando.» 'e
porém, era e . e um p!'uzc!' do 1m] e!'ado!', dc,~-: dizer que 1'e i·
procamente, róra do O'ov rno, quusi todo o que f01'am eu mi
~i tI'O não doixavalll de ter 1. meslna ati. fa~üo quando a cen tll'a
Iil, a elJe.
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maio conde enden te o no O. 110m n, dI' E Lado e mo. 
travam para com o Impel'ador, mni e deixavam influenciar
por elle. Isso é uma pl'ova de que a iniciativa, a I'ea ~o

não e encontram em] re unidas ú força de vontadc, ~

emula~iio do mando, á impo ic;ào lo cal'acter. E piritos
que '5.0 v rdau ira cn itivà em fl'ente de qualqucr' in pi
l'a~ão alheia, esLão ás v ze ligados a . ra t res humild-s,
a vontad s apagada, cuja unica fOI é a renUIl ,ia d tudo
que não sja o seu proprio impu!. o; 101' Outl'O lad tempcl'a
mento impel'io os, e forr,ac!os, I'ude m mo, não têm -111

erto Ct:l os l'e i ·tencia int Ue tual, n nhllma viâa pr pria,
no dominio da imagina ão e do pen amento,

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

Um dos pl'imeir03 acto d Mini trio Zacharia . C i n mear
Nabuco para o Conselho dc Estado, Divcr. os O'al inet tinham
pensado n'elle, mas o Imperadol' achava sempre a indica 1
prematura, Outróra o accesso ao Coo elho de E tado era dif
ficil e a eS,colha quasi privativa do lmptrador, Uma vez II
l'esistira á nomeação ele abuco por não eI' senador; mais
tarde foram nomeados deputados. As nomeaçõ de 18 9
tinham sido as ultimas. Nos annos que se seguil'am clle foi
olltl'aS vezes lembrado, mas as Ilomea õe foram aeliadas até
1866, em qu entrou n'uma grand forna la ele c nsel'va
dol'Cs, com os s us collegas ele ministerio : Paranh s,
Pedreira, Salles Torres-Homem e Ferraz '(1).

(1) A nomeação para o Conselho de R·tado, obretudo de Uill

ministl'o que acabava de deixar o Gabinete, ela con iderada uma
demonstração de apreco do lmp rador. POI' i o, Camaragil e, feli
citando a abuco, di7,-lhe : " ... aquella n mea ão depoi la Slla
dell1i.. ão do 1inisterio p1'Ova que os eu servi~o' rOl'am bem
apreciados pelo 1inperador, o que é para lIIi 111 motivo de grande
regozijo. "
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É um a ont cim nto impol'tant na yiua d _-abuco es a
entrada pal'a Conselho d E tado; durante o doze ultimo
annos que lhe re tam O' trabalhos do Cons lho de Estado
nbsorverão O'l'ande I al'te do . eu tempo' é alli que s exer
c l'á pl'in ipalment a ua acção politica' elle qua i nada
dirá no nado qu não tenha dito ou não venha a lizel'
na mai. alta esph ra da antiO'a politica, n'e. s Con elhu
d E tau , a que I re ide p"opl'i Irnp rad r, É pel'ante
e te qu Ue u't ntará I) eu pl'in ipia o 1'ei reina e não
(Jol'el'lla. POI' veze, amo e \'erê), elle é qua i o unica
da ua [inião eoi ponto' m linuI'o o , que envolvem até a
paz a O'uerra, e o eu voto e nã . rve, como não pou ia
s 1'\'iI" d impul 01' á p litica ontl'al'ia, rve-Ihe pel m nos
d frei ou de parnp ito. \. in titui ã el'a admim\' I e
quanu tudo (exc pt a d na. tia) e tinha ulO'arizado
,on elho de E tado, ant d yulg-al'izaJ'- e tambem O'uardou

pC)J' muit t mpo o a I" o (I' , tiO'i u um velho Con elh
Aulic 'on rvado no m i da nova e tl'U tora dernocraLica
d p sital'io do antiO'o . 0'1' do de E tado, da velha arte de
governal', pl'eciosa heran a do regimen colonial que se de ia
ga tal' pua pouco,

o Gabinet Za 'haria clú- e um facto singular: o Conselho
d E tad é c nvocado c n tantem nte para e tudar uma erie
d proje to f I'mulad p r Pimenta Bu no, depoi Mal'quez
d . Vi ent . A multiplicidade e diver idade do a umptó,
a proximidad das e sõe marcada, não d ixam duvida
alO'uma de que , Vicente ao redigil' e e' projecto, não
fiz ra enão ati faz I' o de jo do Imperador' nem de outro
rnodo Zacharias admittil'ia que Ih fo m uggerido plano
d reCo! ma por um adversal'io, uja idéa e tavam qua i
s mpr em antag ni mo om a ua, e ainda meno daria
elle a honras da di cu ão em longa sõe do Con elhc
de Estado Piemo a esses trai alho de uma s6 procedencia,

Os pI' j to apre entado por . Vi ente ao Impel'ador e
PUI' e t tl'an rnittido a Zacharia ver avam obre a eman
ci[ ação do e ravo, a abertura do Amazona, a reforma do
Conselh cle E tad , o qual já se tava conv rtend em uma
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primeira Camara Lcgi laLiva, e a oro-anização d n elho:;
das Pre idencias (1). ObI'C o doi. ultimo ~abu o tinha
idéa diarnC'Ll'almenLp ppo la á.. d ."' i enLe, , com
Zachal'ia à fl'enle do l\Iinislel'io, aqu \lc projc to , tanlu um
como outl'O, podiam se julo-ar de ant m;o c ndemnado.) ni'ío
sendo o 'cu tudo em Con elho d E. tad nã uma !rfr
rencia do PI'e idcntc d Con ·elho. Quanto á r a ã ti 00-

elho da Pl'e idencia~, a oppo i ão de -abu é fOl'mal,
rejeita in limine a re taura ão d'elle .

cc -50 ha nas pl'o"Vincias pe oal idon o para e. e ·ar.g-.,»
dizia elIe. cc Não ba tam as i\lu tra õe , '50 pr i. a' . njun
ctamente a dedicação ind penden ia e como on eguil' i L
com ordenado- de 1:200, a 2:400" . O fim I J'in ipal d ·te.
Conselho. e o contencio'o aclmini. trativo. el' m de LI'ibu
naes de .[" inslancia na malerias ont 11 i a d admi
ni 'tração. 'e te entido a in tituição nfl pód ser mai impo
litica e impopulal'. Clama- e na lo alidadc' ontl'a a
cenLralisação admini traLi\'a de muilo. n o·ocio. d admini.
tração geral que podiam . er decidido na. Pr vin ia . ão
referido ao Poderes upremos. Poi bem, em vez d
attender a estes clamores, charnam- para cenLro,. a ocall1
se para os Poderes Supremo. , m diante o recur o d ~"in

tancia do Conselho de Esta lo, muitos negocios pr in ia
rr..unicipae·. A maior parLe das attribuições contencio a de le
Conselhos versam 'obre n gocios provin iaes muni ipa ,
que pelo Acto Addicional exclusivamente compet m ao.
Poderes Pl'ovinciaes. Vejam-se os §§ 1, 2, 3, !~, 5,6, 7 8,
13, -16, 17, Art. 13. ~ão é preci o vel' muito longe para e pe
ral' as reacções muito e muito justificadas das A semblea
Provinciaes contra esses Conselhos m raziio da. aLtl'ibuições
d'esses ~e. Não é preciso ver muito longe para espel'al' os
conflictos dos Pl'esidentes elas Pl'ovin ias com esses Coo elho.

(1) Foi e ·ta a ordem da di cus ão : - A Abcl'Lura do Amazonas
em ovembro de 18GG; a Emancipação cm Abe'il ele 1867; o~ on
selho. de Pre idencia em Dezembro de 1867; a ref'orllla do Con
selho de E tado cm 1< evcreiro de 1868.



Con elho m fa do Acto
Pre id ote de Proyincia a
lho paJ'a o exercicio da

CO~SELlIEmo DE PI1ESLDE;'IiC!A

que eoofúl'me o art. 12 do Projecto podem 110. negocias de
sua cOlnpetencia, anllllllal' os adas ou decisõe dos Pl'esidentes
ou elos el/S agel/te; quando viciados pOI' cal/o a da il/compe
tencia Oll exce so ele podei' Oll de violação de formulas
ubstanciae . podem /'efo/'ma/' O. actos do P/'e identes ou

seu agel/te 1/0 ca. o de infl'acção on falsa illte/'p/'etação
on appLicação do pl'eceito da lei Oll /'eglllmnenio' pod m
decidi/' as /'ecla11laçõe de il/egitima demissão ali pl'ete/'ição
de emp/'egados lIwnicipaes Oll p/'ovinciaes . pod m decidi1' a.
/'eclamaçõe pOI' illegalidade Oll injustiça ele recl'utamento de
tel'/'a e mw" podem d{Jcidil' a 1'eclamações pO/' illegilima ou
injusta impo ição ele multa administl'ativa applicada
pela P/'esielel/cia on 011 il'as altlo/'ielaeles P1'oviluJaes Oll
J.llunicipaes. Coo ~i~uido' o Coo elho como o PI'ojecto o
c o ~i~u , e ~l'anho. ao Pr idente da Provio ia que o não
pre ido, c mo aliá o PI' fito pre ide m FI'an a ao Con e
Ih de PI'C~ itUI'à, como o G v madO!' ivil pre iue m Por-
tugal ao on elho de Di trict ; up riO/'e ao Pre ident
cujo: a to elll annullam e refO/'mam' e te Con elho ,que,
outro im, aonullam elei õ cle Vereadol' e Juize de Paz,
de idem obr incompatibilid'lde de Vel'eadore e Juize de
Paz; l C n. elho) om e te I der exceutri o nã Iodem
deixaI' d r um in tl'Umento de anal'chia ; não podem deixú
de perturbar a unidade c a libel'dadc de ac ão, e enciae ao
PodeI' Ex uti \'0.

« Duvido da legalidade de te
Addici nal, que não impoz ao
formula d audi n ia d Con
runc õe que III commetteo.

cc Eu sempre re onheci ontencio o admini tl'ativo, por-
que é uma con qu ncia nece aria da separa ào do Poel res
Politico. É' a sim que o poder de aclmini traI' ubentende o
poder de julgar a. reclamações que o actos d administra~ão

,u citam. Não admitto, porém, o Tril uoae,. ê.lllmini trativo
indeI endente da ac1mini tl'ação activa. e é admi' i el que
um pod I' admini tl'e e outl'O pod r julgu a reclamações
l'elativas á admi ni tl'ação, entã não ha razão pal'a creal'
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juri di õe epcionae: melh r re ())'rer a Podei' Judi
ciario qu orf r ce mai gal'anLia. E ,a cl utl'ina, qu pal'a
a admini tra·ti u ti"a do onten io~ administl'ativo"
vel'llad im. pOI'que . não npplicc O' ralmeI t ? Entl' tant
em Fn1l1r,a ollele o Dir it Admini lI'utivu L:l (' gulnu ,o
Con lho de PrefeiLUl'a não julgam ,enã em n 'U' det 1'

minado, o PI'efeit e o Ministl' julgam admini traLiva
mente.

« O proj cto flue di cute faz o me mo;
da PI' id II ias. 50 Tl'ibunaes x p i nae'; o Pre. iel ntc:
julO'am, julO'am o lini tl'O .1Iomcn immin nle', diz' ivien,
e entl' e11 uma commi ão da amara d Pal'e, qu • tinha
por orO'fio Portali , cujo nome, al'aetel' tal nto n:titu m
autol'ida 1e exprimÍl'am a 01 iniuo de qu o Cavem, me mo

m o on lh d E Lud , a titulo con ulti" e ai rta
gal'antias é flue d via julgat' o cont n ia admini tl'ati'Vo. E

te, enhor, o m u pal'f'C I' » (1 j, d N vembr el J 61).
Á vi~ta de tão radical opposir,ã ao II' je t, abu podia

julgar- e di. pen, ado de di' util-o artiO'o pai' artigo, ma
Conselh de Estado é convo ado pat'a i em vembr D·
zembl'o de 186'1; as im, durant o dia ardent s elo v I'ã (1),
t ve eU lU ir ",pôr pel miudo a ua obje '-e, a cada U111

d s pontos d'e. sa innoya -o I'etrogl'ada.
'uma das e õe expl' s a- e elle com mai l' vehemencia

ai nda quando se di cute o alli O' qu attl'ibu ao G em
G I'al, por via de re UI' o, a eleci ão UI r ma do nego io
pl'ovin iae . « E e artig , » diz elle, « importa uma centrali-
ação p rigo a e insupportav I. Para faz r enLiI' por m do pal-

pa el o alcance d'e ta c ntralisa ão figurar i, doi o d

(1) E a, reuniões de Dezembro em , hl'i tovam fatigavam o
velho e edenlario. con elh iro de E ·lado." ua. ord n erã.o
'umpl'idas, é um billlele de I aranhos a Nabuco; a falta do illusll'e
COJ'melÜn ha de -elO 'nlida, I [iuci palmenle tl'alando-se hoje de
onton io o. Ia o culpado é quom obl'icra a volho con Iheiro

di. uli!' m um projecto contencioso no dia eguinle ao de Natal
e no meio d'e le al'dol' de Dezembro. B m quizel'a eu imital-o
mas irei. »
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administrar.; m o quaes, onfol'me o projecto, o
Governo O' I'al pód l' vogal' o acto do PI' iclente' :
LO .\.br - e (' n UI' o em uma Pl'ovin ia pal'a o plano de uma
obra pI' vin ial, v, 0'. um th atro; ha d z onCUl'I' nle , o Pl'e-

id ntepl' fI' umd II ahiv'l11 úCÓI't O' novecom r cur
para oGov I'n G mi ahi v m lambem o d cimo pal'a defender
a pl'('~ I'encia qu bt v b m pód o G v 1'110 Gel'al e colher
outl'O qu não aquell qu PI'e id nl pI' ferio. 2° A. im no
ca o d aI'l'emat.'l 'ào de Obl'8 pro\"inciae, de adjudicação de
impo to pI' Yinciae ,d nom ação pal'a emprego provin-
'ia , et, t. I to piei.»

Quanto á r forma d Cone:: lho d E tado, 'abuco em
O'l'and part _ con ordava 0111 Pimenta Bueno ; aonde e te

audilOI' " lle pI' punha 240u 30, « pOl'que onvem
abril' f mental' a al'l' ira admini tlativa. D'e a Ia s
p cl riam ahir Pl'e id nt e diplomata, a lia deveriam
voltar e e fun i nal'io tl'[\zenclo pal'a o centro a luzes da
xperi ncia, » Pim nta Du n I no u projecto e tabelecia a

audicn ia /lece sal'ia d Con elho cl E tado PI no para o
x I'cici da. f'ó\culdad d P der Mod radar, É curio o ver
~abuc OPPOI'- e a e ,a ao malia 111 nome .da lib rclade do
P der M der'ador. « A audi n ia nec aria,» diz elle, « é
in on titu ional, porque é uma fOI'muIa, uma condição impo ta
ao livre x I' i io do Pod l' iod I'ad r. Por er a audiencia
nece 'aria in n tituci nal, é que a I i de 1 41 a nã e ta
beleceu. l)

o II' ject obr a abertura do \.mazona; abuco encon
t\'ava- e c m Pimenta Bu no em tel'r no mai favora el pal'a
um a cOI'd . Tinha e a ido uma idéa acceita pelo Mini 
leria anteri r, e dependeu de muito pouco o não ter sido a
medida tomada por araiva. A objecção d Nabuco, n'aquelle
Gabinete, ao pr je to al'aiva versara, como se vio, não
sobre a abertura do Amazona , mas 'obre a navegação que

aI'Uiva franqu a a m t do o seu al'llllente, e al'aiva e
tive e contentado com a abertura do mazona e do eu~
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afflu nte' em agua ex lu i\'am nte n a ate ponto d LeI'·
minado, orno o fnrú Zacharias, teria ligado cu nom ú
medida t;le que Tavar, Ba:to. fàra o art! nte r rLil pI' pa
gandi, ta e a que ouza FI'anc (1 03), TiL Fmn (1 GO),
Octaviano (1 0~), no CO/Teio .l/e/'cantil ainda ante d a o
lheI' a, C{tl'tas elo olUal'io (1 62), pr tal'am p del'o o con
curso contra o non POSSlIlnll, n er adol' (l), .\. pl'inci pai

(1) Ver a propaganda inicial 1 TU\'ul'es Ba 'to' l1a arta do
Solitario, cujo ummario . : Liberdade de Caúotagem; Aúerllll a
do Ama.:;onas; Communwaçôe com os Estados-Unídos (Typ. do
Correio Jlercantil, I io de Jan il'o, 1 (2). E '30 pI' paganda, Ta
yal'es Ba to. póde-:e diz I' qu a levou Ü, ompl ta r alizal;iio III
quatl'o anno .. o' pl'ojecto . de I i e o acto mi ni, teeia . eg;n m
se 100'0 Ü ua iniriativa e di 'u, ão, obl'etudo ao CJuadl'o que ell<,
pinta do pI'odiO'io. o de ell\'olvim nto olllmel'cial do vali do
Amazona. 1130 viagem que emjl'cllcnde m 1 (j5 c da qualL'c'lllloll
o, eu bello livro O Vallr> do Ama-ona·s (Rio de JanciL' ,B, L. (;aL'
nier,l (j(j). A livL'e nav O'a{~ão do mazona t ve um pI' CUI':'OL'
estl'ano-eiro, o tenente da marinha OL't - \.meei alia F. lalll'~·.

Depoi da :\lemoria d' le, tran 'cl'ipta pel Correio MercClI/ lil
em 1853, e da descrip<;üo pOI' ell feita do mlln lo amazonelll' ,
fechado enll'etanto p I' uma politica mai exclu iva do (lue a LI
Japão e a do Dr Fl'ancia, a cau a da livl' llavegac;ão ficou \' Il

('edora. Tavare, Ba 'to me. UI re ebeu do liV1'o de Iauryo im
pulso patJ'iotico que o tornou campeão d'e a gl'ande 'aLI. a.' L'
nas Cartas do Soütario e no opu, culo O Ama.:;onas do Dr ,[0
rae Anta (1,51) a agil.<1.r;ão cau ada pela. idéa' d Maury. E a
esse movimento que:e pr nde o extell, o pal'e er d 17 cl Jan il'o
de 1854 de Paulino de Souza (Vis 'onde d 1'IL"·Un.y), Abrant
e Lop .- Gama (Visconde de 1\lal'n. nguape), notfL\' l com binação
das no. sas idéas governamentae' da epo a com o pl'in ipio
!'an(;r;ionado.- de de 1815 0111 matel'ia de naveO'aC'âo de rio.
COIIIJllun: a divel' O!l E:stado pelo 'OI1"'L'e o de iénna. 'e, a
eonsulta as:igllala-se a im pOl'tancia e o perigo da pl'opa-'
ganda amcri 'ana : u O t ner to ~Jaul''y obra .de int lIig I1cia e
dcl,aíxo da pr-otecção do Gover'lIo do E tados-Unido., que acolhe
á!4 suas doutrinas. As sllas publi ac;õe: são a que mai têm c n
C;OI'I'í,jo para lcsonvolvcr e ex 'ital' a pr'opaganda. " O lL'ccllO
11'üsl'o par'cr; 'I' intitulado Pel'i{fo e Inconoenientes dil'- 'e-ia
tlllJ11. antír·ípf.l.fião, ' pod 'L'ia I)em :enil' de appel1cli e á Illasão
Amef'Íf:aflfJ, dlJ Edual'do Pl'a.do (1 al'iz, A. Colin, 1 D5, ~,' edi lo).
SUl,I'C} .\Ialll'Y JlHloIlífe:tou-:'(J ollr;alv S Dia', qualili ando-o de
/J(memel'iLo do An ft~ona8 c tamhem o apL'B 'iaram do IUO mo
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dira uldade que 'arai, a ncontrou não foi a objecl{ão sl1'icli
jl/ris d .Tabuco 01 r'c o dil'eito do l'ibeil'inho ; foi a politica
tl'adicional, o veto do Con 'clho de E tado, tornando a aber
tOI'<\ do mazona dependente da fixa ão dos no os limite,
i to ,a me ma tactica cl primeiro Lopez contra as no~sa

pr ten li á livrc naveO'at:ão do Pal'agua , Agora era o pro
pri Pimenta fiuenu, cio o laviculario do Amazona quem
pl'opunha a abcl'tul'a immecliata do O'I'ande I'io. Pe ava-lhe
a I' sr n abilidade do par ceI' que dCl'a : « A prome a feita
ha Cei' a de tI' anno pelo fil'azil á na õe c tá sem cum
pl'im nt alO'um », dizia elle, olr l' ccndo ao Impel'ador o eu
pl'ojc t . Yinha pOI'ém, imbuido d ~ pl'econ cito o mai
antiquad . II P (' muito temp a abel'tul'a do .\mazona
pal'u o firazil s :el'\ i(';'t d DTandc aLl,?'m nt dr de peza ,
untl'abando e que Lõe '. II • ilo qu (,ia que e abl'i e o Ama

zona:' até Terr', pI'opunha ell ), -CID pre\cnir o Perú; « não
l'ia iI to d amizade e boa rclaçüc » ante devia e tentar

um a cOI'do, paI'a i o pI' punha uma cxten a Convenção.
O [l'oj ct ub ntcnd' uma s ri de n O'ociaçõe diploma
ti 'a, om o PeI'LJ, "'11 zu la Equador, :\'ova-Granada, e
Bolivia c pal'a toda Pimcnta Bucno uggel'e a l'e p cliva
ba C-.

modo HumboldL, \Val1ace, Bates, Aga iz (cuja viagem, em 1 G5,
muito eoneorreu, fcrindo a imaginação elo ] mperadoJ', pam reno
y(U'o prol I ma amazon n eeapre "ar-lhea olw;ão), ~Iaua ih'a

ouL.illho, Tanu'e:; Ba Lo:;, o ta zc\'ed (Bal'ã.o de Ladaeio),
Bn I'iJ .'a Rodl'igue ou Lro igua s a, c . "A resl ei Lo de ~Iaul'Y, I)

CS I' V u Gonl;ah'c: Dia' a· Taval'e Ba-to, " V. m pCl'mittir-i
manife-tadhc a millha pinião quallto ao l' llltado final do eu
i 111 [ re o..\utOl' infe Lo ao BJ"lZil mc-mo odiado por muiLo do
no . O' homen il1u'trado omo advoO"ado de de nfl'eada ambi
çõc- dos Amcri ano., i\Iaury, no mcu cntend r, levei' quali
ficado lHO um d I cnemcl'iLo-' cl Amazonas. .'ua exa"'ge
J'açõ ~ IllC m er\'il'am c... daLa dc cntão o maiot· uidudo quc
o "'overno t m Lido com a coisa cl'aq ueJla provi n ia', futuro
paT'aiso do mundo, 'omo se antolhou a Humboldt... Pclo mcno'

ab (111e exi te o Amazona, abc que ó eu e lUo:l1'a con -ide
rui-o, por i o me mo que o m l'icano o ambi ionam. II arta
a Tavarcs BasLos, transcripta nas Cartas elo Soldaria, x..."'\.JJI, p. 27,
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o Con elho ue E tado pi no 6 ouvido em 3 de Dezembro
de 1 66 (1), Nabuc mitte o eguinte par ceI' :

« O meu yoto é ainda o me mo lue tive a honra u uu
metter á on id ra ão de ""assa ~Iage tade Impel'ial omu
Mini. tl'O do Gabinete de 12 de i\Iai , voto fOl'mulado nu
seguinte projecto de Decreto: cc Al't. 1.° Do dia 1° d Jan iro
« de 1861 fica franqueado ao navio mel'cant .e de O'uel'l'a de
c( toda as. naçõe a na\' ga~ão lo Rio Amazona até Tabatinga,
« e d rio aflluente. até onde houvel' pOI'tO habilitadu p lu
« Brazil pal'a o commercio. - Art. 2.° .\. nay ga~uo do' I'i
c( afflu nte , na parte m que a mal'gen [ertencem a Bl'azil
« e a outros E tado rib il'inho fi ará d pendente d lwh io
« aju te entre o Brazil e . dito E tau I'ibeil'inho não.'
« sobre a poli ia da na\' gaçã , c mo obre respe ti O'
II: limites. - Art. 3.° O~ meu Mini tl'O p la I' palti õe'
«competente promovel'ão o aju t de que tl'ata o \.rt. ~.o >

cc expedirão as ord ns e regulamentos ne e . ario' para egu-
cc rança do tel'l'itol'io, policia f1 cali ação d 'ommel' iu
cc navegação dos rios fl'anqu ado . li

cc Quando o Minist l'Ío de 12 de i\Iaio trat u de te n o ciu
havia uma diffi uldade qu era Parecei' da e' ã do' ~ '
gocio E trangeiro do C n elho de Estado, o qual auia""
indefinidamente a abel'tUl'a do Amazonas tOl'l1ando-a depen
dente de prévio tl'atados de limites com a na 'ue I'ibci-

(1) Era. e te o pI'ojecto de Pim nta Bueno : " AI't. 1.0 Fica
aberta para a' embarca~õe mel'cante a navegação do Amazonas
até a cidadc de TeiTó, e a do Rio Jegl,o, d sde a sua conflu ncia
com aquelle, alé à cidad dc Manáos. - Art. 2.° A. dita 8111baL'
ca õe podeL'ão fazeI' o commercio no l0l'tos de Belém, e da'
referida,' cidade, e no demai que posteriormentc forem para
i '0 habilitado. - Art. 3.° Ne a navc""a ão e commcl'cio sCl'ào
observadas as di ·po. ic;ões, que com este baixall1 e a leis c mais
regulamento que forem applicavei . - Art. 4.° A. nac:õe que
quizerem aproveitaL'-se de sa navegação e C0U1111er 'io OUlCl'ào a
corre. pondente autorização por meio dc nota rever ae.. 
Art. 5.° A. dispo içõe deste decl'eto em nada derogam a e. li
pula õe. "iJente. entre o Brazil e as Rcpublicas do PeL'ú e da
Venezuela. /)
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rinhas. Hoje tem ce ado esta difficuldade de de qu iIlus
trado RelataI' da Se 5.0 modificou a ua idéa por meio do
m marial que ffel'eceu á con 'idera<:ão de Vo a l'Ilaae tade
Impel'ial. A im que a idéa principal, a abertura immediata
do Amazona , . uma idéa incontrover a.

« As im de e er porque: 1.0 o Brazil á face do mundo, -'
por modo 'olemne, fez a prom s a de abril' o arande rio ao
commCl'cio do Outl' povo j 2. 0 o BI'azil incorre na animad
ver ã do po o i\'ili ado 1 querendo n uI om ribeiJ'i
nho up riO!' aquillo Jue não quel' no X rte como ribeirinho
ine rior : é a im que a no a cau a por e~ a contl'adic ã
perd toda a f rça mural' 3. 0 o Brazil, c mo nação ci\'ilizada,
não póde deixai' de adh I'ir ao principio liberae on agra
dos de de 1 15 pell) Tratado de Vi nna Jwe a navega iio
do rio, principio que con tituem o dil' ito I ullico da
naçõe °

« oncol'de como Lama na idéa principal, tl'atarei da'
que tüe d fÓL'ma e condi'ü , a signaJando a eliffel'ença
que dão entre meo lrojecto e o do h01ll'ado Relator da

ecção elo Negocio E tl'ang il'o .
« '1. 0 Qual a fórma da bel'tura? Por Decreto ou por on

v n õe ?
« O m o pl'oje t adopta a fórma de Decreto. O projecto do

iIlu tl'e Relator po t que no Al't. 1. 0 declare que fica ab I·ta
a navega ão do mazona 1 toda ia no Art. 4. 0 torna e a
con e ão gel'al ainda dependente de nota re\'el' ae .A fÓl'll1a
do Decreto me 1UI'ec mai digna e ignificatiYa da oberania
e propriedade que temo no rio j é uma once ~ão g'ral que
p-c todas as naçõe no mesmo pé de igualda te. A not'l
re ersa uppõem uma con e ão imperf ita, ainda u epti
veJ de d neaa ão. « EpI' ci observar, » diz Ortolan Diplo
macia elo lllm', « que l'cgulal'll1en te e ta prohibiçõe ou permi 
« õe' devem ter um cal'a ter gCI'al e er commun a toda a'
o; na ões. em duvida o E tado a quem p l'ten e a oberania
« pode di pôr de outro modo, ma', excluindo al'bitra·1'Íam nte
« talou tal na ão da fa uldade concedidas á outl'a, dá um
« legitimo objecto pal'a queixa e expõc- e pelo meno a mcdi-
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« da d l'eLol' ão, Assim, quanto aos p I'Lo ab rLo a m
« mel'cio, n maxima do Dir ilo InLel'na ional é Jue ell s jam
« aberto ú todo' lC,» e queremtJ admiUir Ludas a na üe
pal'a que a dependencia da noLa r vel' ae ? A fUl'ma d y
'el' um deer lo d 'iO'nando um cerlo prazo pal'a ,ien ,ia d
toda a na õe .

« 2,° A con es ã deye s r pal'a o nayio mercante' u
Lambem para navio de guerra?

« O pi'ojecto do illu 'tI'ado Relal r ómenL admiLL o
naYios mel'canle . O meu projecto admitt tamb m o navio
de guerra. OrLolan lambem Wheaton c n agram o pI'in -i-
pio de que o porto' d um E tado e c 11 id ralD ab rto
ao naYio de guel'l'a do outros E tado , a m nos que não
exisLa uma j)l'ohibi ão XI re a con ntida p r con nç;,
Cita Orlolan !l'e te senLido muiLo. TI'atado . « Toda ia, » diz
elle, « ba cir lImslancia em que a entrada de um pOI'L p6d
({ er ju tamente recu ada a uma e qlladl'a. Em Ltio o
cc um E. tado tem direito de e oppár, c m numa am a a
cc de ua indep ndencia, a uma e ta ão pel'man nt de navi
« de guerra em grande num 1'0. As r , tl'i ções nv n,i na
cc sabre a admissão de navios de gu na no p I'Lo e LI'angei
cc ros selimitam, toda ,acerLa condi - mai umen . t'n
cc a . Muita PoL ncia tem stipulado, no traLados antigos
« e moderno , que não receberão m u p rtos na ia de
cc guerra em numel'o maiol' de 6; outl'a onv n üe' I' duzem
« es e numero a ~, 4 e 3 ». O exemplo do Mar egro ainda
c nfirma o prin ipio convencional da pl'ohibi 5.0 ou limita ã
do' navio' de guel'la, Com erfeito, a uO'uas e os lorto do
Mar NeO'I'Q _ão interdictos aos payilhõe de guerra d toda
as Potencia" e até me mo da naçüe' rib irinha , porque
consideraçãe' de equilibrio intel'nncional d terminaram a
sete nações signatal'ias do Tratado de Pariz de 1 ~6 a adoptar
o principio da neull'aliza ão do Mal' J gro. ja como fÓI', c
concedendo me 'mo que tenhamos adir ito d excluir da
navega ão do Amaz na todo o navios de gu rra, devemo
fazeI-o, podemos fazeI-o?

« Entendo que não devemo, fazeI-o, porque seriamo
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inju. to , priyando da prote çã da bandeira de guerra o com
mel' ·io. rio. ft'anqueauo fos em no ~o ex lusi a
m nte, [oderiamo , c mo quer o illu tre Relatol' da e ção,
tomar br nó a pl'otec ão ele todo o. E tl'an il'o';
hay mIo p I"m, tanto rib irinho ,podemo I'e pond r pOI'
Ile e O'al'antil' o ubdito da diver a naçõe e LranO'ei-

ra '. P d mo fazeI-o? 5.0 temo for para mantel' e:' ..a
dia a exclu ão da banueim de O'U I'ra, qu , por bem ou p J'

mal, ha 'de entl'al' n ri para pl'ote ção do eu omrnel'cio.
Provo at'('mo' O'rand, onl1icto m re ultado. Ainda [r hi-
bind a ntrada do na\'io d uerra tl'anO' il'o , não prc-
v nim . o inconv ní'ent s indi a lo pelo illu tre Relator, o'
qua poel m obr vil' TI ca o tI guerra com ·3.IO'un· do.'
E tado ril ieinh . Evitamo o bl qu io? Pen o qu nã .
. em du ida nfo1'me ti d uLt'ina ue todo' o autores, n
b llig rant tem o dir it incont stavel de de pojaI' o eu ini
mi·'" d' todo dir it qu Q./le po ue. A im qu, orno
diz Haut f 'llille, t do' o p rt . de mar ubmi o á obc
eania I p vo rib il'inh pdm el' obje to de uma conqui~ta

p r l) inimiO'o, pa ando para ellc. O mal'e territol'ia
a bahia, o: golfo, o marc intcriore ou fechado, pod m

I' invadido. Quanto ao ri quc atlave . am di\'er o. te1'-

4'it rio', diz m mo ·:tUtor, o bcBiO' rante tem o dil' ito
in ontestav I d e ap del'al' de tudo que o inimiO'o po , u
na. mar n do I'i que lhe I rt n em ma não pod blo
qu aI' a emboc adura do rio.

« 3.° At' onde abrimo. o J'i . '?
« O projecto que oITel'cci á on id ração de VO a Ia o"

tade Imperial fmnqueia ao c mmel'cio de toda a naçõ li

Âmazóna até onde é no o e o affluent até onde houver
actua1m nte no 1'u turo pOI'tos hal ilitado . A im fi aP '

-exceptuado' os afOu nte ainda não eXllorado , até serem
-explol'ados (·L). Assim fi am exceptuada as margen com-

(1) Na falta de oe upação elIe' tiva dos immensos territorio
interioles da merica do uI, o li o ex lu ivo dos ribeirinbos
da. agua' eommun , e a Iii litação tia navegação ao rio já e~-plo-

III. 2
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mun do !'ia, dep ndcndo a ah rtul'a d, a mal'g 111 dai;
aju te com a, naçõe l'ibeil'inha sobre limite policia d
na\eg;:tç5.o, A' im flca exc ptllada a pal'L upel'i r do rio
llue exclu ivam I1te perten em ú naçü ribeil'inha.. , pOl'qu
a abel'tlll'a d'es a pal'te é direito della. e. ,'ó dila.. , U pr j t
do illu tl'ado R latol' abl'e u \.mazonas . óm nte até Terr' o
Rio N gl'o até Manao ,

« Não me par cem pl'ocedentes a.. dua razõe pcla quac'
u illu 'trado Relator abl'e o Amazonas óm 'nte at6 TelT' :
« i, o Que aliá faltariamo' a um deveI' e abl'is emo' ató Taba
tinga sem pl'evenirmos de antemão ao Pel'ú ». Penso que tanto
Jil'eito temos, e tanta con eniencia guat'damo', abl'ind
Amaz.ona até Teffé, como até TabatinO'a, pOI'quant até á
no sa fronteil'a tem s subenl.l1ia e PI'opI'iedade i oi 'x 1'

cendo o nosso díl'eito não orrendemos a outrem. Abl'indu o
Perú a navega ão até onde póde exclu i amente faz.e-Io, " tú
tambem no seu dil'eito. « 2," Que, abrindo o Amazona até
T [fé, ainda Dca o Perú d pendente d nó, e por a d p n
dencia ainda podemo conseguil' conce . Õ. que aliá não
conseguiriamos no aj uste de limite ». É esta tamb m a I'azá
pOl' que o nobre Relator restringe a ab rtul'a dos outl' s rios,
Entendo, pOl'ém, que mai' conseguil'emos pOI' m io de uma

, I olitica libel'al e genel'Osa do que com e a dependencia qu
nos al'l'eda a benevolencia dos I'ibeirinhos e dei, a incompleta
a abel'tul'a do Amazonas. Entendo que a abertuI'a do ma
zonas ha de despel'tar o de 'ejo e intel'e 'se dos ribeirinho d
completai' a navegação pOI' meio do' aju te de que lia
depende, conforme o meu projecto.

« Talvez e 'teja em eno, mas peuso assim com amai
plOfunda convicção. Assim tenho I'e pondido ao qu sito J'ela-

['ados, eram precaul;ões pal'a não 111 er tUl'badu a po" por
nações estrangeiras, sobretudo podendo e dar no interior, paI'
exemplo, do Amazona e de Matto'Gro," o, illlUlarjões de tratado,
dos exploradores e,'trangeiros com hefos indigenn. qu lhe 'elll
surgit' entt'e nós, como sut'gio elel ai, na Africa, o n.rtifi ia jurí
dico ela subrogação do pretenflo ele:cobridol' no direito vil'gem d
autochtono,
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tiyo ú ab I'fura do .\mazonas. O Reaulamento Fi cal, a sim
como o Tl'atado de limite com cada uma da~ Republica
I'ib il'inha~, dev m el' 01 jecto, cada uma d per i de con=
sul ta e peciae ».

l'í Cons lho de E 'Lado venceu o ystema defendido por
abuco J com a limiLa ã do pl'ojecL de PimenLa Bueno

ex 'Iuindo o navios de auel'ra, e re 01 eu- e que para a aber
LUI'a do aftluente se d iO'nariam o I I't até onde a nave
aa '<lo eria franqueada m yez da fOl'lllula - u até onde
houy I' porto habilitado para o commel'cio ». 'á Albu
querque encarr ou a abu o de rediaiI' o decl'et d aber
tUl'a, lueéode I' to dei de Dezelllbro de 1866. Com a modifi-
ar,ões apontada, o decreto as ignado por ó. e .\..lbuquerque

é o me. mo Pl'oj(' to que abuc ~ rmulúra no gabinet Olinda,
m i lel'mo ntI'e a a piI'açã de Tavar Ba lO , adoptada
p I' :araiva (L), e re I'va m ti ulo a, qua i pl'ohibitiva com
qu Pimenta Bu n queria abrir . no o rio tI'echo pOl'
ti' cho, quando ba La [ aI'a ati fazei' a xigen ia da
no "1 po iç.:'\o int rnacional e att nuaI' perante o Pl'ata e o
mundo o contra te da nos a attitu I de paladino da liVl'e
na" aação d Paraaua a me mo tempo que fechavam
!'io de que tinhalllo a cha\'e (2).

(1) VOI' n Tomo 11 pg. 3 La 3 7 O' projecto' e altitudes de
'araiva.

t2) Decreto n° 3,749 de 7 de Dezembro de 1 66. - No intuito de
promover o engrandecimento do Imperio, fa ilitando cada vez
mai a ua l' lac;õe int rnacionae., e animando a navega ão e
o commel'cio do rio Amazona e eu alUuente J do rio Tocan
tino e . Fl'anci 'co, ouvido o meu Con 'erbo de E ,tado, II i pOI'

bem decl'etar o eguinte:
Art. 1.0 Fical'à abel'ta, de. de o dia 7 de etem bro de 1 67 aos

nll,vio lllel'Cante de toda as naçõe a navegação do rio AlJ1azo
na até a fronteira do Bl'azil, do rio T cantin até Cametá do
Tapajoz at antal'ém, do Madeil'a até Borba e do I'io Negl'o at
Manáo .

Al't. ~.o 1 a. me ma data fixada no art. 1.0 fical'á egualmente
ai rta a nave"'ação do rio . Franci co at a idade do Penedo.

Art. 3.° A navegação do affluente do Amazona' na parte em
que ·ó uma da mal'O'on pertence ao Brazil, lica dependendo dr
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Bueno
u pro

ob Zacha
tudo pro

como se vai

o mais importante a,_ umpto de que Pimenta
occupa é, por m, a eman ipaçõo do escravos; o
jecto de 1866 rejeitado, como vimo, por Olinda,
ria servirão de ba e no Con lho de E ·tado ao'
fundo , de que re 'uILou o plano e o de enho,
ver, da lei de 2 d t mbr de '18iL

prévio aju te om o outro E tado ril ei!'inho ~ohre o re pe
ctivo limites e regulamento. policiae e fi ca .

Art.4.0 A pre ente di po ic;õe ln nada alteram a oh'er-
vancia do que pre revem os tl'atado vj"'ent de l1ave"'a 'ào
commercio com a Republica do Perú e de Venezu la, confol'me
os regulamento:,; já expedido para e . e fim.

Art. 5.° O meu' mini tI'O e. e retario de E,tado, pela' I' pal'
tiçõe competente, pl'omove!'ão o aju l de que tl'ata o al'to 3.
e expedirão a ordens e re"'ldamen to nece ario para a elfe
ctiva execução de 'de decreto.

Antonio Coelho de á e Albuqucl'que, elo meu 011

dor do lmpel'io, ~Iini ko e I'etal'io de E tado do
Estrangeiro, a 'im o tenha entendido e faça executaI'.

Palacio do Rio de Janeit'o em 7 de D zembl'o de 1866 4()0 da
Independencia e do Imperio. - Com a rubl'ica de ,~. L o Jmp 
rador. - Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.

O Regulamento fis ai d'es. e decreto foi ommettido a Alm ida
Arêa (Visconde de Ourém), depois Iini tro em Londre , typo
do nos. o: antigos chefes de repal ti ão, ra 'a admini trativa qu
não se renovará. mai e da qual e podia dize!', na perfeição om
que desempenhava todas a incumbencia do. ell of'ficio: patiens
quia ceterna.
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'0 O. T ELH DE E. T \DO (1)

1. - A Escravidão até 1866.

'e ta me ma Vida ter- e-ha podido ob erval' o tardo
alvOl'ecer do enLimenL anti-e clavagi ta, me mo entre o
no o melh re c mai nobres e pirito . A ociedade, em
todas a uas categoria, dava tanta fé, Linha tanLa con cien
cia da an malia da escravidão, omo do mo imento da terra.
Até f 66, póde-se dizer que a eSCl'a idão era tanto ?'es inte
gm, como era ?'e sac/'a. Igumas vozes e levantaram
em todo o tempo contra o apti eira, ma tinham ficado
em repel'cu ão, não tinham chegado ao ouvidos nem

do' senhore nem d e cravos, interceptada com el'am pela
impenetra el camada politica exterior, que í alava a e cra-

(1) Ver obl'etudo a eguin te. publicaçõe officiae, sahidas
toda' da Typogl'apbiaNacional do Rio de Janeü'o : Trabalho sobre
a Extincção da Escravatura no Braxil (186 , II); Pareceres do
Conselho ele Estado no anno de 1868 relativos ao elemento
servil (1871); Paf'eeer e Projecto de lei apresentados á Camara
dos Snres Deputados na sessão de 16 de Agosto de 1870 pela
Commissão especial nomeada pela mesma Camara em 24 de Maio
de 1870,. e tambem Di Cltssáo da Reforma do Estado Servil
na Camara dos Deputados e no Senado, 2 yol . (18-1).
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vidão no eu' latifundio (l). Quando e realiz u a Tnde
p nd ncia, José Bonifacio, o creauor p litic d Imperio , ob
a dupla inlluencia da philanthrupia ingleza n'e e 1 mi o
em que Buxton uccedia a Wilbed' r ,toda voltada pum a
orte do Jegl'O, da nda libertadOl'a que ia cobri ndo a
cl'avidào em torno de n6 na R publi a 11e panhula ,

redigia um projecto de gener a pI'otec ão ao ,Clava e
manum,is üe de piedade. E se pTOj t, publicado p la pl'i
meira ez em Pariz (2), 6 te e verdadeira ida dep i qn
~ tornou uma curio idade de alfarl'abi ta e quando u 'Uhl

de outl'a 61 oca pelo Patrial' ha da Indep ndencia o I'e' Iheu
como uma reliquia. Em 1831, na pha e d mo 'l'ati a, UI'O'

pela primeil'a ez, a idéa abolicioni, ta em no ,a LeO'i latura,
com um exc ntricu pl'Ojecto do der utad ,pai e filho, An
tonio e Em to Fel'!' ira Fran a (3), ma o a lhim ntu que
tem é o de uma exll'avagancia de oriO'inaes. Em t da H ph'}
de 1 22 a 1 ';)0 não ha, pOl' a ~im dizcr, qu tão da ra-

(1) obre a pl'imitiva tl'adição emancipadora no Brazil y l' em
Perdigão t-.lalheil'o, A Escraviclão no Brazil, vo1. 111, ap. II do
tit. lU : " PI'ogl'e. so l1umaniLal'io 1II'isLão do Direit JUI'i '
prudencia Bl'uzil il'U 01 I' o C. 'l'U,O ; TenLativa.· dc 1ll lhoru
lnento da ol'Le d' Ue:;, da abolir'ão da E. cravidão no BI'uzil. • E
tambem : L'Emancipation des esclaves, no artig Le Bl'ésil, da
Grande Enc!Jclopédie, e L'Aúolition de l esclavar;e au Bré 'ii,
Communication faite à l'Académie des cience morales et poli
tiques de l'In titut de France dans la dance du IJ juin 18 ,
traball1os, este dois, e. cri ptos por Emile Levas, UI' obre a pon
tamento' elo Bal'ão do Rio-Branco; O Abolicioni mo paI' Joa
quim Nabuco, Londl'cs, 1883; o Boletim ela As 'ociaçcio Central
Emancipadora (1880) : o Catalogo daRxposição de Histol'ta ao
Bra::;il da Bibliothera Nacional (18 1), o~ 'apitulo IX a XIV
do Dom Pedro II, Empereurdu Bré il pOl' Mo é (Pal'iz, 1 9 Fir
min DidoL), escriptos pelo Barão do Rio-Bran o.

(2) Representação á As embléa Gerat Constituinte e Legisla
tiDa elo Imperio do Braâl soúre a escravatura, por J o, é BOl1ifacio
d'Andrada e ilva etc. (Pari, , 1825, Firmin Didot).

(3) « A A' embl a Geral decreta: 1.° e cl'avidão acabará no
Bmzil. 2.° O e 'l'a\'o,' da na~ão ão livl'e. já. a.o Os Jl1ai 'omo
se, egue: no l° anno, ela data d'e:ta lei, o enl1ol'e. libcrt:1l'ão o
in oentavo dos re pc ti\'o, c 'CI'avos, no 2.° anno o quat'enta e

e'nove avo, n'o 3.O an110 o quarenta e oito avo, e as im pOI' dcante,
de prezadas as fmcções. »
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vidão; ha, im, e vai gl'adualmente cl'e eendo, a que. tão du
trafico (l). É ·ta Iue, CI'eant,a ainda, o Imperadol' tem que
aff1'ontal' de. doam ço do eu reinado, ma que elle ó
adquil' J'ol'ça pl'e tiO'io pal'a rlebellal' dez anno depoi,
em 1 50, pOl' alta do . eu inle e inca anno . De 1 ),~ 1 a
1 é o P l'iou de pre 5.0 ingleza' de l 50 até 1 'l, mai
ou menu:, c mo vimo ao tl'atal' do Mini tel'io Pal'aná, o
O'ovemo vive n tel'l'OI' cle uma I' no a ão do trafi o, i to' da
c n quente l'eerude' en ia do I'uzeil' inO'I z. ómeIll quaudo
a qu . tão do tl'aa o fi a de todo con luida, d pai. que o e.'ti
mula benefi da ua extin ão e faz, eneil' paI' toda pal'te '
Jue com ça lentamente a flO'ural'-' , para el'lo e pirit " o
probl ma da e' ravidã . .l rã' h a a er um preeur 01', ,

apena um pr maturo, tratado c m o fOl'am FerI' ira Fl'an-
a , o deputado eeal'en e ii a Guimarãe , qu prim il'o PI'O[ ue

na amal'as a libel'dad d naseitul'o (l :50 e 1 5~)(_ . ,'e'

(1) A que tão do tl'atlco vin lia. da IndApendencia. A Anal!Jse do
antigo BiRp 1 POl'nambucoAzol'edo outinho(179 e 1 O ) oppõe·
se a Memoria de João ev riano laciel da o ta depoi- ~lal'quez

de Queluz (Coimbl'a 1 21).
(2) Podl'o P l'eira da 'ih a Guimal'ães pI'opõe tamb m como

anto P I' il'a li Brito (1 31), a alfOl'ria forçada; inicia j"ualmente
a prohibição do ali nar eparadament o onjuge e Cl'UV s.."
libertação do na cituro o corl Ol'a a todo o, paize- de e'cravo
como o Ineio d oxtinguil' a in tituição 111 to lll' no dir ito de
PI'opl'iodad . " Füra pela libel'dalie do na -citul'o, ", e Cl'e\'eo
Barão lo Rio-Bl'anco (J11 lo" ,Dom Pedro II Paril'l, F. Diliot
18 9, p. 199-20t) " que val'io E tado havialll hegado pacifi a
mente ó. abolição cOlllpleta da e cl'avidão. PrimeÍl'o que todo
Portugal, em 16 do Janoil'o de 1773, no tempo de D. Jo é ] e
Pombal, decl'otou a libel'dade do que na ce em do mã escrava
no Reino; ma , inf lizmen·te, es a grllnde lei não, e exteudia ás
po ses õe portuguozas da \.ll1ol'ica e \.l'I'ica. Logo depoi , foi o
me mo pl'in ipio adoptado pela Pen ~'IYania em 17 O' polo on
necticut e Rhode I land, em 1~ 4; por ~e'" York em 1799' ~e'"

Jel' ey, em 180 j' pelo 'hile, oru 1 11; pela actual R puulica
Argentina, om l 13' pelo Pel'ú e pola antiga Colomuia (Y ne
zuela, Colomhia e Equador), em 1 21; P lo I'u"'uay em 1 25:
pelo I al'aguay, em 1 42; pela Dinamarca, om 1 47' por POI'lugal
para a ua pos "_õe da Afl'i a, em 1 56' pela He panha em
1870. Era o mesmo prin ipio cuja applicação ao BI'azi] pediam,
em 1758, Manool Ribeil'o da Rocha, advogado na Bahia. e, em
1810, Velloso do Oliveit'a, natural de S. Paulo; o me mo que
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pai' previ ão politica que Wand dey em 185'~ (1) toma a pl'ece
dencia m uma idéa que ~ó 3 anno mai tal'de 'el'á bem
aquilatada a prohibiçã do ommer io e lI'an porte d
c cravo de uma para outra pI'O in ia' <.lo Imp I'i in 'pira-
e ómente no e piJ'ito humanitario o eu uutl' 11' je t

(me mo anno) acautelando a orte do e 'cra"o band na<.lo
em con equencia ue v Ihi e u <.Ie d en a pI' I ngada (2).

ilveira da lota (3) tambem de de 1 01 appar (-' ini iando,
m qua i unidade, medidas om r la '·0 ao' e oravo '. É

porém, no decennio qu com ça em '1 60 que n c cl'avidã
olil'e as primeiras inve ,tida él'ia) ainda que, ln g I'al,

cautelo as e animadas para om ella de toda a po iV'i'
deferencia '. Será empl'e a honra do ln titut d Adv O'ados
poder dizer que a erie do, ,cus pI imeiros Pre ipenl s ( orno
mais tarde os que se lhe' cO'uil'am,. abu e aldanha Ma
rinho), Montezuma, Cal'valho 1\1 I' im (4), Ca tan AlI> l'tO

oares, Urbano Pe ,óa (5), Perdigão .Ualheil'O, quando ainda

Condor et aeon elhava para a. olonia, fl'an' 7.a' em 1781 ; que o
Conel Pel'ey(àepoi Duquede TOl'thulllberla.nd), 1111 07,eBuxton,
mI 23 (151e:Ylaio),pl'opunham :em su c '0 no Pal'lamentoBt'i

tannio,eHippolytePasy,naCamarado D putado d Ft'Lull~a",

a me ma legi latura em que ilva (;uimal'ãe. pl'OpÕ a libel'
dade dos na, citul'o pela pl'imeil'a vez entl'e nó , Ó pr onte á
Camaea (1 51) um3, p tição de DI', An tonio 1ld fon'o Gome' no
me lno entido (Annaes, (j de ~raio). Em 1 (J3 Pel'digão Malhell'o
reclama-a no ln tituto do, Advogado', A dUl'eza do expediente
con, istia em que na mesma familia O' filhos na ,i lo ante da
lei eram e cravo e os nas ido de de a data da I i livr ,POI'

i" o a maiol'ia da commi' lio fl'an 'eza de 18-10 (Duque I BI' "'Ii )
peeferio á liúe1'(lacle sinwltanea differida, a eJUan 'i Jla~lio de to
dos no fim de 10 anno, ,

(1) Tomo J, IvLnisterio Pal'allLi" p, 245.
(2) Iúicl.
(3) Silveil'a da Mola: afastamento do' escravos das 'idade

(1857) pl'obiIJieiio de venda em lIa 'la pul liea, integl'idade da
familiaescl'ava, propo:ta em 1852 paI' ilvlL Gllilllarr~ s, liberta~ão

pelo pt'e o do inventario (1862); pl'ollibir;ão de estl'angeil'o:, on
venlos e E lado pos uil'em e' ravo' (1 U4 o I8ü:-),

(cl) Carvalho Moreira (Bal'ão de Penedo) é quem n'1, Call1at'a
causa a quéda do Gabinete Paula ouza combatend a I' 'vo"'a('ã
da {f'i de 7 de Novel11beo : é um ae1Yol'sal'io .~' tomati 'o d tl'~fiJ o.

(5) \.s idéas lo UI'bano Pe soa a respeito'de e eravidã l'eH clom
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rÓI'a não tratava da emancipacão, foi toda de abolicionista3.
~'Ull1a poca em que o prin ipio. ua e cravidão era acatado
pOI' todo como um my t rio agrado, aquelle nome repre-

ntam o prote ·to olitado do Dil'eito. Jequitinhonha é o
prim il'o abolici nista em no o paiz, no Rentido amplo da
palavra (1). A nobre attitude de Caetano Albel'to Soare em
1 lO (2) é e ntinuada por eu di ipulo Pel'dicrão Ialheiro em
1863 (3). FOI'am jl1ri eon ult {ue pl'imeiro su itaram a
qu' lã . Foi no e tudo, na 'eien ia do dil'eito que a duvida)
u, rupulo, o ca de con ien ia oeial e originou (4).

- no scguint l1'e ho da ua 'al ta de 26 de Janeil'o de 1 69 ao Per
nUlllbucano (Opinião Liberal de 2H d Jan iro):. paiz pl'eci,a
igualmC'nte de uma o'!'and l'eforma. ocial, a emancipar;ão do
C' ('avos. Não jJód S I' livI' o paiz onde ub i t tão barbara
in ·titui(~rtO, nlln 'a o Brazil. rli con iel l'ado 110 grande mundo
'omo na ão civilizada mquanto tiv r e cravo. _ » Qu ria a de a

Pl'opl'iac;ão do eSCI·avo., a abolição imuILanea por meio de
ind mni ação ... O sacrifi io . enOl'me' ma cumpr fazCl' um
e'r I'ÇO • upr 1110 pal'a levar ao cabo a gmnd obra de civiliza
r;ão.» pal'tido p,'aieiro, d que elle el'a Itefe, ra ad\' I' o ao
trafico e li I I'al m l'elac'ão 'lO I'avos.

(1) obr J quitinhon'ha (~rontezuma) vel' adeante 'lia id ·a.
p 'lllüu no Con elho de E'lado. " Foi elle o pl'illl iro homem
de E tado que e cmp 011011 pela en~ancipa<;rlodo e. 'l'avo enll'e
nó " di e Yi' 'onde de Ja'''uary. E UE' o prllueil'o que u~tenta

a abolir;ão m indemni a ão a pI az curto. Pl'oj cto ele 17 ele
1\lai) (1 65) : " Art. ii. ~o fim d el z anno umprido ontado
da (lata ela promul"'ar;ão d'e'ta I irão lin todo o e cravo
maior de 25 ann ... ,\1'1. 5. Quillz anno depoi da promul
g-ar;ã d'esta I i fi a abolida a e. l'avidã ci vil 110 Bl'azil; o e Cl'avo
qu elltão exi:·til'em erã ujeito (I ln elida de retadas pelo
gov 1'00. n ArtiO'o do Jornal do Commercio. Projecto no enado
em favol' do e Cl'a\' , oal'ctanelo o p de!' do nho1', melho
rando a ondição do Clavo. Carta do Exmo• e Rev!l1O. Di po de
Orléans ao eleJ'O de sua diocese obre a escràviclão, t('aduúda
e olfel'e ida ao cl f'0 I eazileieo pelo i. ond de Jequitinhonha
(Rio, Laemmert, 1 G5).

(2) Jlfemoria para mel/wral' a sorte do nossos escravo 1 lida
na sessão geral do ln titulo dos Advogados Brazileiros, no dia
7 de temi!' d 18~5. (Rio, Paula Brito, 1817).

(3) Illigitimiclade ela p,'opriedfJ.de constilaida sobre o e 'cravo
di· 'Uf"O pl'OllllO iado em e -ão "'eeal d 7 de Setembeo de 1 63.

(4) Entl'e o trabalho" ele jUI'i. con ulLo:': Da Abolição da Escra
vidão, pOI' MI'. G. d- Molinal'i, tl'adu;~icla do feancez pelo Dr Braz
Flo!'entino, Henrirju de ama, Recife 1 51. Teix i!'ade Freitas
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o gl'UpO de 1 60 a 1 6õ Cjllanuo a emancipa ão amaclul'ccC
rapidamente, 'ontiolladol' do I J'imitivo' aboli ioni:ta ,os du
Primeir R inado da RcO' n ia lia epoca da : 'l'avidüo ainua
indi. cutida, compl' hende JequiLinh nha 'il\" ira da :\[ !la,
Tayare Ba t (I) no Parlamento; aelano \Jb rlo 'oal' '. ,Pel'
digão ~lall1eiro, no ln titutado Advogado' v 111 Bal'l'eLo,llI)
COJ'l'eio ~[el'canlil' Manoel da Cunha Galy[w, na Immi I'a 'ão'
e uma pleiade de redactore de proj cto : ii a ett (~)

CamaraLal (3), F. A. Brandão (4), que appal'ccem no mo
mento em que a idéa cheO'ava ao ponto ue J' aliza.r,ão. FOra
em muito ca o nuiLo, em rela ão ao poLlel'i e Ú 'egul'an a
da escravidão, o alcance d'e sa lu ubra üe d> gabin te' -eu
numero, porém, na vizinhan as de 1 0 I' velal'ia a !J m
ob ervad r que o prohl ma e ta a pl'e t a entl'aI' na
esph ra da politica pratica. Os enadore c deputaLl d pl'O

pensão aboli 'ioni ta não tinham equito, u mm, umo.l qui
tinhonha e ilveil'a da lota (5), relulado crrati o e ingo-

diverge dua veze , como Romaoi ta, da onclui':lÕ do In~lilllto

do. Advogado a re peit.o de e cra\'o', ma. fÓI'a elo dil'eito cnn 'ti
tuielo ou ante' da inteIligenciado symboli 1110, Lia fOl'maIi mo jut'i
dico con 'a,y\'alio, o eu e pil'ito é Jal'galllente hUll1anilat'i . SubI'
a, tradição abolicioni ta elo ln tituto" l'ad ante f licila(;ão li ~a

buco ao Conde d'Eu pela emancipação elo e I'avo no Pat'an 'lIay.
(1) Carla do Solitario, 2.a dição, 1 03. aeta á rlnti- lacel'U

'ociely (1 (5), re enha de todas a id a d eman ipa 'ito ate
então emittielas.

(~) Estudo soú1'e a Emancipação dos E CNII'O no B1"a~il, pOl'

A. da Silva [ etto, bachal'el em mathemalica', ele. Rio, 1 60.
(3) Considerações e rrojecto de lei para a Emancipação dos

Escravos, etc., pelo Juiz de Direito Luiz FI'anci 'co da allHu'a
Leal, Rio de Janeiro, 1866.

(4) A Escl'avatu1'a no Bl'azil, por F. A. Brandão JOT, Bruxel1a,-,
1 65 (Typ. Buggenhoudt).

(i) o papeis de abuco encontl'a-'e o ori"'inal de um [ll'ojecto
sem data do enador Antonio Luiz Danta de BarreLo Leile, de
AlagOas, acompanhado de ob erva~ões do auLor. O projecLo deve
pertencer ou ao tempo do ultimo Gabinete lindaouao do ter eieo
Gabinete Zacharias. projecto con tava do um só al'tigo., dispondo
a liberdade do na 'cituros; devia, lJorém, er, eguido de outl'O,
que Danta tambem formulou, libOl·tando alguma ategoria de
e ceavo ,eegulando o re gate ror~ado, etc. II En tendo, II dizia e11e,
.. que com um só golpe não e pode cortar a cab ça de tanLos
interesses; é necessario combater por parto' o pr juizo,. n
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vernaveis j a memoria lida no ln tituto du Advogados, o
artiO'o' e publicações a ui a all'ecta am um pequen nu
mero de e pidto·. :,\'e e entido, é de l'epente qua i em
tran i ão, que a que tão da e cl'avidão irrompe em l 66 nos
con elho do gov rno com o pl'Ojectl ) de,.", icente, patro
cinad pelo Impel'ador.

II. - Os Projectos de S. Vicente (1 66).

Em 23 de Janeiro de 1 66 Pimenta Bueno, depoi Vi conde
e ~Ial'quez d . Yi nt, C nc1uira ci neo pi' ~ecto om I' feI'en-
ia á 'mancipação d e era" (1). A iniciati\a el'a quanto

p ivel honro a para Pimenta Bueno e dá-lhe 6 por :si, um
d ItlO'are n1'li ui tinct ntl'e o e tadi ta que pr pararam
n I i d 2 de eLem] 1'0 d 1 11 j a ua lib l'alidad de vi ta

cntimento em rela<:ão ao e ravo tanto mai notavel
quanto ."' i nte e a hava tI'eitamente vinculado á e coh
con el'vadora. me hani mo do. pl'ojecto não ra n vo;
qua i toda a di p içõe d'ell· eram tomada da lei e
d Cl'eL . d Portugal relativo á emancir a ão m ua olonia..
E a falta de independen ia do redactoI' BI'azileil' , até no
menore d talb da lei piada, não eI'a o defeit do, y tema.
Não ha que pen ai' em plagio tl'atando- e de redacção de lei .
O Brazil já tinha como ua a legi la<:ão I orLlJO'ueza anti!!a e
modema j tomand mai e se decreto do", i nde de Atou
guia e do Iarquez ele á da Bandeira, el1e nã au 0'1l1 ntava
en iv Imen te a ua divida para om o legi lad r p I'tuguez'

a copia me m ervil era 6mente uma deferencia á con um
mada e rpCl iencia e autoridade da na ão qtie no formal'a o

pil'ito, d fel' n' ia que da r <.1t'te U . Yicente I'a 'incera e
genuina. Elle me mo dil'á no Con elho de E tado qu não e
guiou tanto r elo tl'abalho analogo. da França om 11 lo
portugueze , accre centando : « As cQndiçõe ue POl'tuO'al 5.0
mai em lhante á no' a . » A f!'aqueza uo apparelhú por
elle adoptad pl'ovinha de sa sua cren a de que o problema

(1) Comp., Tomo 11, Liv. 1 , a 395.



28 UM E 'TADI TA DO IMPEHIO

da emancipação nas colonias portugueza. era mai em
lhante ao nos o do que o fõra o da colonia. Ingleza e Fran
ce7.as das ,AlItilha . Basta a 'eguinte lau ula de uma d'es a
leis portuguezas, por elle adoptada, p ra mo trai' a profunda
dill'erença entl'e a nos'a ou a es ravidão na Ameri a e
escravidão na Africa ou na A ia, onde o escravO era, por a im
dizer, materia prima: é a clausula do d creI,o d 14 de Oe
zembl'o de. 18M" que mandava con iderar livr ioaenuo,
como e tal nascel'a, o es ravo infante p I qual n a to do
baptismo alguem entl'ega 'se ao pal'o 110 ou ao ministro
baptizante a omma de ~. 000 fort . 01 problema su C8

ptivel, ainda que parcialmente, le tal lu~~o nft u cita a
a' me 'ma::> c1ifficuldades politica e o iae' qu a aboli '(l0

apresentou sempre entre nó', É c rt que a di po'i~ão de
1804 não resolveu o problema POI'tuguez; - por 111 nOI' qu
pareça a som ma, a cl'eanças recemoa 'cidas aI unuavam mai'
em Afdea do que o Õ" 000 fortes; erno pr ci o ainda vinte
annos de esforços e d 'c1icaçã ti grande obra da 11b lição, 001 a
qual está assoc!ada a Ogl1l'a do l\Ial'quez de á da Bandeira, para
a escravidão deixar de existir' nas po ses 'ões ultramal'ina de
Portugal (:l). A inclusão d'aquella di (10, içã no d '1' to cl

(1) Foi esta a marcha da eman ·i pação do escravos em POl'tugal:
O decreto rLe 14deDezembro de 1854(Vi. conded'Atouguia)ordena

o registro de todo O' é. cravos. E. e decl'eLo compr.h ndia a'
e"'uintes medidas: emancipa ão immediata de todos o e Cl'avo'

pertencentes ao E. tado; direito do e cravo" ele reivindicar a sua
natu-rallibe-rclade ", indemnisando ao .'enllol'; creação deJunta
Protectora.' dos e cravos e liberto. ; - u cravo infante p lo
qual no acto do ]Japtismo se en tregar ao paI'ocho ou ao JOinistro
baptizante a somma de 5.. 000 forLes, fica ip o .lacto livre e ingenuo
corno se tal nascel'a; " pl'ohibi <lo de aLienai' s paradall1ente a
familia escrava. A lei de 24 de Julho de 1 56 estabel e a ILbel'dade
do ventre (Sá da Bandeira). A escl'avidão, em Dezembro d'esse
anno, é abolida em Macáo, depoi.' ele desisLencia elos senhor .
decl'eto de 29 de AbriL de 1858 marca o prazo de 20 anno . para
a abolição cOll1pleta em todas as coLonias ultl'a-marina ( li. da
Bandeira); em ~5 de Fevereiro de H:l69 (Sá da Bandeira), a e. Cl'a
vidão é aboLida em todo o tet'ritorio portllgllez, ficando entt'etanto
o libel'to' obrigado.' a 'el'vir o seu' vaLrono.' até 29 de I ril de
1878. Em 13 de Janeiro 1874, á da Band il'l1 propõe a abolipão
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"\ isconde d' AtOlJO"uia mo tra, entretanto, que m alguma'
da olonia a oIução não era facil, por que a escravidão
pullula a do 'cio d'Afl"i a o problema el'a inteil'amente
diy I' o d n. o.

OpI'imeil'O fll'Oj to l'a o qu e tabelecia a libel'dade do na
ituro . O PI'Oj to l'U a reproducção litteral da lei portugueza

de 2ft deJulho de 18üG ( 'á da Bandeira) (1)' cont.inha, porém

ilUmouiata, da Oi' l'ayidão qualquel' que fos~e a ua dcnomina~ão,

c o gO\'el'l o aec ita e -a medida Ilnal : é a lei ue 29 de Abril de
1 75, mandando que um anno d poi fo ;0111 de larado livl'es
todo. o. individuo a quae ;~e I'eferia o de I'elo de:..5 de Feve
l' il'o d 1 69. I' Le Colotties portu[Jaise (1 - ), opuseuto ele
Lobo ele Bulhõc~.

(1) onfl'olllo do projocto nO 1 d Pimenta Bueno ( . Vi enle)
com a lei pOllugllcza de 21 d Julllo la 1 50 e de relo lo 29 de
Abril de 1 5 (o' 1 nl. m qll . Vie ul ~e apal'ta do leO'is>
lado!' Portu'l'u z lã em ilalico) :

Lei Portugueza de 24 de Julho
de 1856 e Decreto de 29 de
Abril de 1858,

ArL ].•. O filho do mulh r 0,

cI'avu que nascerem na pl'ovincias
ullramul'in'l dcpoi da publicação
u' La I i, ol'iio consid rudo dc 'ou
dição livl'O,

(E Ar!. 2.· do projccLo . \'i-
'cuL \ quo con liLue a individllnli
dado do cu ~'sLema: a prcfor n ia
solpe a I'cança ii\'!' qu porLpncia,
ao nas er d ull'o do 4 m·z , ao
pao o não ao SCOhOl', Ó o e _~' 
lema do . \'iccnle coo a"'I'a"a ri
facLo a condição livl'c do filho da e 
cI'<1va).

Projecto n· 1 (Liberdade dos nas
cituros. Prazo para a abolição
total).

A A 1mI1M:I r; l'n1 r oh' :
AI'L. 1.•. O filho da mulh r

ra\-u qu nuscerem dcpois da pu
bliC<1~ão d' la loi s rão c n id 1'0.

do do condiçã li"l'.

AI'L. 2.° 'e tientl'o de quatro
nw;;e do ell nn cimento, alguma
pes oa de I'econhecicla p,'obidade,
ou alguma'a ociaçüo autorizada
pelo gooerno qllize.I' cl'eal' e edu
car cIlflun d'e (! filhos o lW
mãe, e for oUeira, ou a mãe e
pai, . e forem casado , nis o con
cordarcm, proccder- e-á nos ter
mo sefluinte :

§ ].. E a pe oa, 011 a ociação
requerl/rá a entl'eBa á junta IIW

nicipal protectora c/a emanci
pação.

§ 2.· E ta, elepoi ele ouoi/' o e
nhor da e eretoa, e oer~rlJC(t/' a
oontade d'esta, c ele eu marido.
e tioer, determinará a entreBa

ou Itão, cont recU/'so cm ltSpCn
são da junta ccntNtl.

Apt. 3,· ão so clando o ca o,
os dito filhos fict\m obrigt\dos a ser-

Ar!. 2.· O
cl'avu rIo qu

filho rio mulher p 

Lrala o urLigo an Loco-
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uma lau ula que tornava o eu y t ma o mais liberal e
bumanitul'io de quanto tinha ugO' rido a idéa de emancipar
no bel' o a O'era -e' futuras: a que daya á mãe e I'a a a pI' -

vil' graluitamente, endo homen aló
a idade de 20 anno , e 8endo mu
lhere até a idade de 16anno ,ao
enhore' de uas mãi" o quaes le

rão o d vl'r. de alim<.'nlal', tralal" c
duraI-o durant<.' lodo o t mpo, que

por eUe fOI'em ervido gl'atuita
meu te, Findo es e tempo, poderão
. <.'guir o de Iino que 1l1e eonvier.

Ad, /t .• A obrigação, pOl'óm, do
erviço do filho, já maiore d

qu,III'O mCl,e , ces ará desde que al
"uma pe' a ou a.. oeiação, se pl'O
puzer a indemnizar, á ua SCI lha,
ou o valor das despezas roi la. com

11(>,' pelo enhol' da mãi e cI'aVa, ou
o valor do el'\'iço, qu lae fil110
ainda de\'am pre tal'.

Pal'a i' o sel'ão ob ervadas a'
me ma condi<.:õc e proc<.' so do
arl. _.0.

Arl. 5.· J\a alienaçõe ou h'ans
mis ão de propriedade da mulh 'I' es
cra\'a, o Olho de que h'ala esta lei,
que e liv I' m rvindo ao enhol",
e que não 'xcederem de 7 annos,
acompanharão empre sua mãi.

Al'l. 6.· Se a mulher escrava ob
livel' ua liberdade, os filhos, que
fOI'em menol'e de 7 annos, o que
e 'liver 111 sel'vindo aos ex-senhores
della, lhe el'ào cntl'egues logo quo
solicite, em dependencia de indem
ni ..ação. O maior s de 7 annos r1e
pendCl'ão d . la. -

Alol. 7.· Os slmhores das e cI'avas
são tamb m obl'igados a alimenlal',
tl'atal', educar o filhos, qu as
filhas della pos am ler, emquanlo e 
livel'em pr slando eus erviços. Tal

dento são obl'igado a ervil' gl'atui
tamente até a idade de 20 3nnOf; ao,.:

nho)' rle 'uas mãi ,
AI'l. .• Os d no' da escl'ava

são obrigado a alimentar e edu ai'

o mh que lia d I' m li luz de
poi da publiea~io de la I i, dw'ant·
todo o tempo l'm ~ ue cllc forem' 'I'

vido graluilamcutc .

Arl. 7.· A obl'igação do I'viçu..
d s filho rle mulber escrava, cio 'lu
ll'ul,\ o ilrl. 2.·, ce a quando a p s
soa qu liv l' dil' ilo ,írruell sel'viço
foI' indemnizada, ou do v,tI I' <10
lJUll deverem ainda -el' PI" lado DI

virtude da di po içào do dilo al,tig)
ou <1a de pezas rei laR C0111 a ai i
menlação e cdu 'açiio a lluO obl'i
gado pelo artigo anlecedente.

Ar!. 6,· O filhos de mulh I'e e.
cl'uvas, que não liv r 111 mais de 4 lln
IlO, crão nlreguc ás suaR màis,
quando tas obtiv I'em a lib rducl
e o queil'am Levar em ua compn
dhi<l, c ando 11e.. te ca. o as obriga
çõ s IJe que ll'alum os UI'l. . ~.. 3.'
desla lei.

AI'l. 7.· O clonas das escI'ava'
.são lambem obl'i"'ado a alim nl<ll'
os nJ hos da nJha' de l<lS, quando a
re p cliva mãi' lenham dil'eilo ao.
ulimenlo d que lrala o ttl'UI,' d' , ta
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fel' n ia ,011' de. Lino do filho line recem-na cido. POI'
e' a pr [' I' Ileia . Vi ente in i tirá no Con elho de E.
tado (l); el'a o cu ., temall que quel' dizeI' que de todo: o

ohl'i~3I'ão, pOl'ém, ce~";3 logo que leI"
IniuC' ti pl'<=' ln~üo c1cs;o;.t'S ~ l'\'-i~o U'1'a~

luilo~, OCt c/e 'de que alnuma pr 
~o(t Oll a ociaçcio peça (t entre!la
de c' neto da e ,~,.aorr, uma oe
,/ue (( IIlcii, e for olteí/'{c, Oll o
pai , ,e fo/'em ca<aclo , co/wor
rlCIIl m:,. o.

AI'I..o junta' pl'otectol'a da
'lIlnncipI\(::ào \'{'lal'ào pal'a qu n.

di posiçõc de la I i jão flelmento
b l'\'ada·.

AI'I. 9,0 A • I'uvid;io fical'á inl i
l'ul11(,nll' aboliria pUl'O . 'mpl'l' em torlo
Impl'l'i elo Bl'ozil no clia SI de De
.elll{Jf'o de i 99.

AI'I. LO.° O senhol'e que n .0

dia ainda pO'~uil' m I galmont es
,'I'avo, l'ào inrl.·mnisado· do va
Iai' ri <'lIeR pela fÕl'ma que uma lei
esp dai, II 'el'ctnda cm t mpo, d tOI'
minul'.

AI'I. 11.° 'om:l pl'eci a llOt c 
dencia, o pod!'I' legi lotivo dal'á ao
gov~l'no Ill\ - meio pal'a quo pl'O'
ddonei' ri II1l1do quo e 1'0 to de
PS l'avalul'a, !'ntão libel'tada, po. a
achaI' lI'abalho em quo e empl' gu
c de lU viva, al', qUtl otl'O na 01'

d m l'egulal' o definitiva da socio
dade,

AI'I. L.0 gov(lI'no {>. de de já'
aul I'i aclo a Cl'eal' ou appl'oval' a as
o ciaç0. m 1110 tabel· cimonlos,
pal'a que oblenha I'undos, quo po 
sam cone 1'1' I' pal'a a boa ox cução
r!' ta lei. ElIo expedil'á O' pl'e iso.
I'egulamento ,

AI'I. 1S.0 Fieam I'evogadas as cli,
posiçõo om eonll'al'io .

I i. Cc a, pOl'ém, e La obrirruçào 10"0

que cc e o dil' ilo qu ãquelle
.Llil' de ,el' m rvido f7ratuiLa-
ment ,

Arl. 8,° A o Junta pl'oleclora do
l' cravos volal'ão para que a di po
i -e rI'e ta loi jam fielmente xc

cutlula ,

Arl. Lodo decr, d 20 de Abl'il
de 1 :i .

lado ele e cl'avidão fical'a intei
l'am nlo abolirlo em loda a- pro\'in
ia pol'tugnez de nILI'a·mar, em
x peão al f7 uma, no dia em que .6

completar m 20 anno ,contado da
data d lo decrelo.

AI'1. ~.o .\ pe;; oas que, no dia
de ignado no al'tigo prec denlo pal'a
a lotaI aboliçiio d,' cravidão nas
provin 'ia ulll'amal'ina ainda alli
po uil' m e-eravo-, erão indemni
~ada do valol' d'elle pela fÔl'ma que
uma lei e p cial d lOl'minar,

. (1) " Ha uma emenda ao al'L. 2,·, [ela qual não pod~ria votal',
E a CJ ue con, i. Lia em dar pl'eforencia aos enhora' da~ a crava-

..
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e tadi ta partidario da liberdade do Yentl' foi lle o qu
propaz o plano mais ad antad , a olução mais ampla,
porqúe evitaya a sel'vidão do na. citul'O até o vint um
anno . 1 'e e ponto pela ua attitud contraria á ind mni-
ação, qualquer que fo ,e da reanc:a men I' de 7 anno ,

S. Vicente é o mais radical do _r forma lar . da . ola an-
el' adora: m outJ'O ponto amo e verá, o eu pl'oj 'lo

fica muito aquem do pr j cto Jabu 'O, que o ,ui titu nn~

di cus õe do Con elho de E tado, Além da lib rdad do
yentre, o projecto n° '1 decretaya a xtinc ã da I'a\ idúo.
com indemoisa ão dos enhol'e, no dia 31 de Dez mi 1'0 d
1899. « O eculo actual all'io e a grandio a campanh, , dizin
o preambulo, ante qu lle termine deye 'antal';) ::illa
immensa victoria. » A ociedad·, os senh re , « para 1 ma
rem a ua pr videncia , » ti nham e praz d I I'i nla
ann . Opl'oje 'lo não definia nem limita a, ntr tanto, o 11 \ o
usofructo dos senhore obre os nIho de uas c 'I'ava : S('

essa escravidão su.i gel1el'ís ou patronato p dia fi l' alienada
como o antigo domini ,s I'a obj to do. me mo 'ollLl'a
ctos de venda, penhor, hypotheca ( orno ac e, ri do. e ta
beleciment s agriq)las) qu os cravmi.

O egundo pl'Ojecto reava em ada Pr \'in ia Junta, Pr
tectora' da Emancipação. - Jo:' B nifa i tinha id ado um
Con elho uperior on ervad r do, E cravos, - e di punha
obl'e os meio, que lias empregariam par'a alliviar o p, da

escravidão. A forças d'e, se proj cto on i tiam no I' c nhe
cimento do peculio do e el'avo, no seu dir ito d alforl'iar- e
pagando o seu valor, no fundo de r demp ão pal'a a liber
tação annual de certo num 1'0 de escravos, na prohibi ão de
separai' o conjuges, e, passado, tres anno , na nc no ao
escravo de um dia livre por semana. E proj eLo era Lam
bem calcado ~ol re urna lei portugueza o decl'eto de 1 ~ de

para Cl'ear o. filho. d'e tas na cidos depois da loi da oman í
, pa âo. " Se.. [o de 9 de Abl'il de 1807 em Traúalho obre a Ex

tincção da Escraoatura, pago 105.
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Dezembro de 181>4 referendado pelo Vi conde de Atou
guia (1).

(1) O eguinte coofr-onto da principaes medidas do projecto
ba ta para mo traI' quão de perto icente seguio o legislador
portuguez. o projecto S. Vicente encontram-se algumas dispo
siçõe de pouco alcance e de difflcil occul'l'encia, que não figul'am
no decI'elo portuguez. o pI'ojecto S. Vicente tambem II os fun
dos da redempção dos escraoos .. ão mais amplos do que II a do
tação da Junta Protectora II do decl'eto, e a libertação annual
de el'to numero de escravos é uma funcção nova que não tinham
as Juntas Portuguezas. S. Vicente, quanto ao fundo de emanci
pação (emenda ao projecto Nabuco), queria que tudo fos e feito
de accol'do com os respectivos senhol'es i não o entendia como
uma desapropriação no interesse exclusivo do proprio e cravo.

Projeoto n° 2.

AI·t. 1.0 Na oapital de cada Pro
vincia erá organizada uma Junla
Central PI'otectOl'a da Emancipação.
Elia será presidida pelo P"esidente
da Província e composta dos se·
guint membro :

1.° Do Bi po dioce ano, etc.
2.° Do vigario-capilular, na falla

do bispo, ele.;
3. 0 Do Pre idenle da A sembléa

Legislativa Provincial, ele. ;
4. 0 Do Pr sidente da Camal'a Mu

nicipal;
5.° Do Chefe de Policia;
6.° Do ln peclor da Thesouraria

Geral;
7. 0 Do Promotor Publieo que sel~

vÍl'á de curadol' da emaneipação;
8. 0 Do P"ovedor da !:;anta Ca a

da Misericordia;
9. 0 O Pre idente da Provincia po

derá além d'is o nomear para a Junta
Cenh'al, e bem as im pat'a as muni
cipaes, dois ou até quatro dos maio
I'es propl'j tarios da Capital ou mu
nicipio, que pOl' s u caracter recom
mendavel, zelo e philantht'opia se in
tcressem pela cmancipação,

(Segue- e a ol'ganização das Jun
tas Municipa s o delcga~.ões de pa
I'ochias).

Art. 5. 0 As Junla Municipacs têm

III.

Decreto de 14 de Dezembro de
1854

Arl. 9. 0 O Estado é o pal1'ono e
tutor natural dos escravos, dos liber
tos e de eus filho .

AI'\. 10.0 O exercicio de ta tutela
é confiado, em cada uma das Provin
cias ullramarina a uma Junta es
tabelecida na Capilaes delia , que
será denominada Junta Protectora
dos c cravos e liberto .

§ 1.° rá Pl'esiden te perpetuo da
Junta o Bi po da Diocese, e em ua
falta o Eccle ia lico cm exercicio, por
qualquer titulo, da autoridade ordi
naria.

§ 2. ão vogaes da Junta o Procu
dor da Coroa e Fazenda, o PI'esi
dcnte da Camara 1unicipal e o Pro
vedol' da ' anla Casa da lisericor
dia da Capital da Provincia.

Art, 12 ° A Junta Pl'otectora dos

3
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o tel'ceiro projecto ordenava a matricula rUl'al dos escra
vos, e era ainda uma adaptação, esta, porém, mais livre, do

as seguintes attl'ibuições e encargos:
§ 1.. Por si ou suas delegações,

são tutoras e curadoras legaes dos
escravos, dos filhos destes, e dos cap
Uvos que forem libertados. Serão re
presentadas em juizo, pelos respec
tivos presidentes, curadores ou de
legados parochiaes.

Velarão, portanto: 1.. para que o
poder dominical seja, de cada vez
mais, exercido dentro dos limites da
religião e das leis, emprcgando para
isso os meios de persuasão e admoes
tação, e recorrendo aos magistrados
s6mento quando tanto seja neces
sario...

§ 2. Intentarão e proseguil'ão ou
defenderão as causas de liberdade
de escravos cm todos os casos em
que elles forem favorecidos pela lei,
para que não sejam escravisados ou
mantidos em escravidão contra a dis
posição do direito.

§ 3. PI'omoverão c [al'ão arrecadar
pelas collectorias as dadivas ou lega
dos feitos ou deixados a favor da re
dempção dos escravos.

Ar!. 6.· É prohibido aos senhores
de escravos alienarem, por qualquer
titulo ou modo, um conjuge escravo
em separado de outro. S6 será isso
permillido em caso excepcional, me
diante assentimento da Junta.

Resgate forçado:

ArL 8.· O e cravo, que, por seu
proprio peculio, que poderá possuir,
ou por esmola, ou por favor de ou
trem gratuito, ou contracto de pt'eS-

escravos e liberto, tem a obrigação
e o direito correspondente de o pro
teger e tutelar em tudo, tanto cm
juizo como f6ra d'elle.

Ar!. 18.· Velar para que o poder
dominical seja xercido dentro dos
limil da religião, da humanidade e
das leio, empl'egando o m ios de
persua ão e as admo staçõe , e re
correndo á au toridade do J uizcs e
Magistrados quando as im fdl' ne
cessal'Ío.

§ 8· Intentar e pro cguir cm juizo
as causas de rcivindicação d libcr
dade, autorisadas pelo 6.· art. do
presente cl crcto.

§ 4· Intentar e proseguir do mcs
mo modo em juizo as cau a em que
o ingenuo ou liberto pI' tend rcivin
dical' a liberdade que já adquil'ira ou
que nunca chegara a pord 'I'.

Art. 12.· ... arrecada c admini tra
todas a hcranças, deixas, 1 gados,
fldei-commissos ou quae quel' doa
ções... que singularmentc a alguDs
ou por ti tulo geral sej am filos a
favor da piedosa obl'a da redempção
dos escravos ...

Ar!. 88.· É pl'ohibido alicnar, por
qualquer titulo ou modo, o marido
escravo em scparado da mulh l' es
crava ...

Art. 19.· O escr,lvo que pOl' si e
por seu proprio pcculio, ou por s
mola e favor de outrem obtiver os
meios dc reivindicar a sua liber-
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d creto porluguez de 14 de Dezembro (1) : a sancção d'esse
projecto, c mo dirá abuco, era illusoria; elle não preenchia

tação de s I'viços, que não excedam
de 7 aonos, obtivel' meios de pagar
seu valol', poderá recorrer ao pre i
denle da j unta ou ao curador OU;t

um dos dele ados della, para que ob·
tenha de seu enhor, por meio ami
gav I, a fix,lção do preço razoavel de
sua redempção.

dade, podel'á reeorrel' á Junta Pro
tectora ou a qualquer dos eus Agen·
tes e Delegados para fazer chamar o
senhor ao Juizo de Conciliação, afim
de n'elle se accordar o preço de sua
redempção.

Libertação pelo preço da avaliação em inventario,

( egue- e o processo da avaliação,
identico ao do DecI'eto Portuguez, de·
posito do e. CI'avo, uomeação de lou-
vados, desempate do tereeiro arbitro,
homologação pelo juiz d paz),

Arl. 1ft.• Quando o e cravo fizer
parto de uma hel'an<;3, ou rôr objecto
de uma ex cu~ào, de modo quo es
teja avaliado no proeesso, elle po
derá reivindicar sua liberdade; fa
zendo por seu peculio, ou por e 
mola, ou favo I' de ou tI' m gratuito,
ou mecliante pl'e tação de sen-iço
que não pa sem do ete anno o pa
gamento de sa avaliação: intervindo
o pr idento da junta, curador, ou
delegado, Se fór nece sario, ou so
fór requ rido.

Art. 27.· Não ba nece idade de
avaliação nem d'este pl'oces o quando
se trate de um escravo que, fazendo
p,trte de uma herança, estiver n'ella
de cripto e avaliado. E te poderá
reivindiear a sua liberdade, fazendo,
por si e por eu peculio ou por es
moIa ou favor de outrem, repôr na
dila herança a importancia da ava
liação,

(1) S, Vicente pl'OCUl'ava, entretanto, minol'ar o eífeito libel'a
torio da omis ão da matI'icula, O decl'eto portuguez di punha
(art.2°) : « O e Cl'avos que não tivel'em sido apresentados e ins
cl'ipto no refel'ido l'egi tI'O, dentl'o do pl'azo estabelecido, serão
considel'ado como liberto pllI'a todos os ef1'eitos deste decreto .•
E sa clau ula pal'eceu-lhe rigol'osa de mais, e elle a substituio
pOI' e ta : • A junti~s pl'otectoras da emancipação são compe
ten tes pal'a fiscalisar a exactidão das matl'iculas e fazer as recla
mações convenientes (Al't. 6.°). Elias podel'ão, além disso, pl'O
mover a acção de libet'tação dos escl'avos, que não tivel'em sido
matriculados por espaço de tl'es annos, avisando pl'éviamente os
respectivo . enhores. Em tal caso, avaliado o escravo, a indem
nização seni de 10 pOI' cento menos, pOl' cada um allno de omis ão
,da matl'icula (Art. 73). »

O regi (.pó geral dos eSCl'avos fÓl'a, entl'e outl'OS trabalhos ante
t:iores, regulado n'um pl'ojecto de 1852 da Sociedade contra o
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o fim para o qual de-de 1854 a matri ula era reclama la, u de
dar a conhecer o numero elTectivo do escravos e de re tituir
á liberdade aquelle cuja Pl'opl'iedade não pude e ser reivin
dicada s m crime (1). O quarto projecto, tl'ans~ l'mado de

Trafico de Afl'icano e PI'Omotol'a da Colonisação e da Civili
sação do. Indio (Rio de Janeil'o, Typ. do PhilanÜJl'opo, 1 52).
Os nomes dos dil'ectores da sociedade ão todos de abolicionistas
da pl'imeira pha e: o Dr. Nicolau R. do anto Fl'ança e Leite,
Caetano Alberto oares, F. L. Ce ar Budamaque, L da unha
Gah'ão e A. J. da Silva Rabello.

(1) Pertence ao pel'iodo do Ministel'io Pal'aná a seguinte con
sulta do Conselho do Estado a I'e peito da matl'icula do e cl'a
vos suggel'ida pela Legação Ingleza. A matricula n'a'luella phase
da questão dos Afl'icano equivalel'ia á mu,numi são em ma sa da
escl'avatul'a, quasi toda de contt'abando. A lei de 7 d 1 ovembl'o
de 1831 foi 'empl'e o ponto fl'aco da e cl'avidão como in tituic;ão
legal. De facto, ella foi. empl'e ampal'ada pela razão d Estado.

II Senhol'! Mandou Vo a Mag tade Impel'iul POI' avi o de 11
de Janeil'o do anno passado, que a ec-;ão de Ju tic;a do Con elho
de Estado consulte com seu pal'ecer obre a ota junta da
Legação BI'itanica, na qual repre enta esta sobl'e a nece idade
de uma Lei que melhol'e o systema com que se faz a matl'icula
dos escl'avo , no intuito de evitar que ejam reduzidas á escl'a
,idão pe 'soas de COI'.

o Faltam á Secção os dados necessal'ios não sómente pal'a avo.·
lial' o numel'o e frequencia dos cI'imes de reduzi,' pe soas Iívres
á escravidão, como tambem para ajuizaI' sobre a inl-1uencia que
no commettimento de taes crimes póde exel'cel' a matl'icula los
escl'avo .

I' Do qUê ella está cel'ta é de que não e devem fazeI' lei em
que uma necessidade demonstl'ada as I'eclame .

• ..... De modo algum convem adoptaI' pl'ovidencia no inte
riol', quanto á escravatura, POI' simples suggestões, pal'a não
dizeI' exigencias, do Govel'no Bl'itanico. Estabelecido o pl'ece
dente, I'epetil'-se-hiam as suggestõe com cal'acter de xigencia,
as quaes seriam depois convel'tida em Dil'eito.

II Além di. so, duvida a Secção de que a matl'icula dos e 'CI'avos,
a maneil'a pela qual se a determine, acabe com alguns cl'imes

que porventul'a se commettam de reduzil' pessoas livres á esCl'll.
vidão. Essa pessoas e os e cravos têm a me ma COI', os m smas
nomes, habitas, condiçõe, educação, muitas veze não têm
familia, nem relações, podem facilmente. e!' confundidos e subs
tituidos. A matl'icula, que não póde deixar de ser vaga, não apre
senta obstaculos de importancia.

II Pel'suadida a Secção de que é mais que tempo de ii' pl'epa-
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outro de ilveil'a da Mota no 'enado (1), dava a liberdade
aos e Cl'avos da nação dentro de cinco annos. Por ultimo, o

rando a coi. a pal'a pod I' colher e organizar dados estatisticos
que no habilitem para conhecer o e tado da nos a pl'oducção, o
numero e a qualidade de braços que n'ella se empregam, a'
mar 'ha II cenrt nte ou descendente da nossa riqueza, dados sem
os quaes !lIal se p6de calcular' as pl'ovidencias economicas que o
paiz reclama, para, pelo menos, amol'tecer os golpes da crise
economica lue nos ameaça com a pl'ogressiva diminuição de
bmço , cI'ê lU muito conviI'ia pl'oced I'-se a uma matl'icula ou
al'l'olamenlo O'eral, o mais pel'feito lJOssivel, de todos os escl'avos
existente no raiz, e e pecialm nta .dos que se applicam á lavoul'a,.
sendo e a operação repetida pejo meno de doi' em dois annos
com a declal'::tçõe e explicaçãe conveniente. E te' clareci
mento ,junto a outr'o dUl'iam muita luz para nos il'mos preca
vendo a tempo contl'a male fUtUl'OS.

II Quae luer, porém, que :ejam as medidas que convenha
adoptaI', d· vem ellas ba ar-se na nece idades e conveniencias
do paiz e na sua. iniciativa, r pellindo- e suggestõ alheia que
não são mai que lretexto pal'a nova e mais larga exigencia, e
que e fundam arena na informação de uma pes 00. que a
Legação Britanica julgue fidedigna t

II A matricula até agora tem- e feito s6mente pal'a o paga
mento de. um impo lo, que de modo algum convem extendeI' á
Iavo ll1'a. E ju tamente do (lue e queixa a Legação BI'itanica, i lo
é, de não e pÔI em pratica a matricula no campo, e principal
mente no lugares remoto. De modo que havemos de ir sobre
carregar a no sa lavoura, impondo nos poucos braços que temos
sómente porque a Legação Britani a suppõe que isso diminuira
certa; classe de cl'iIne, que aliás não consta avultaI'.

« E, portanto, a Secção de pareceI' que a I mbrança da Legação
Bl'itanica não deve er tomada em consideração.

II Vo sa Magestade Imperial, porém, resolverá o mais acel'
tado, - Sala das conferencia da Secção de Ju tiça do Conselho
de Estado em 2 de Março de 1857 (Assignados) Visconde de Uru
gua!J. - Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso da Camara. 
Viseonde de Maranguape.

(1) O projecto de Silveira da Mota, bem como o de Jequiti
nhonha, el'a, porém, de emancipac'ão immecliata, portanto, simul
tanea.

Projecto n· 4 do Senador S. vi
cente.

A assombléa goraI, ele. :
Arl. 1.. Em ci nco annos, conlados

da publicação elesta lei, serão consi-

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

Arl. 1.· A propl'iedade de eSCl'a
vos no Imperio é prohibida :

§ 1.....
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projecto n° õ, ainda in pirado por um artigo do me mo pro
jecto de Silveira da Mota, autorizava a libertação lU ete
annos dos e cravos do Convento. ão é preci o diz r que o
projecto de Silveir'a da Mola era radical, decretava d ,d I 0'0

a liberdade dos escravos e a venda das fazenda m on-

derados dll condição li vrll lodos os
escravos da nação.

Ar!. 2.' Mesmo antes dllsse tormo.
poderá o governo ir concedendo an
nualmente liberdade aos que livel'om
boa conducta, e prestarem bon ser
viços.

Al't. S.' O governo emprogará no.
arsenaes, offlcinas e trabalhos pu
blicos os que tivlll'em officios, II como
aprendizes os que mosll'arllm capa
cidade: dous torços de sous jOl'naes
lhes serão entregues, o outro terço
será recolhido ao cofl'e da rlldem
pção dos escravos,

Desde qUl\ esles officiaes ou aprlln
dizes, forllm, por seus bons serviços
ou pela expiração do tel'mo da lei,
libertados. cessará a deducção de
seus jornaes.

Art. 4.' Poderá tambem o governo
destinar pal'a o serviço da armada
ou do exel'cilo aquelles que julgar
aptos para isso; esles serão desdll
logo libertados.

Ar!. 5.' As escravas aptas pal'a o
serviço domeslico poderào ser aluga
das a familias de reconhecida probi
dade; dous terços de seu jornal lhes
serão entregues, e o restante I'eco
lhido ao cofre de redempção.

Ar!. 6.' Os escravos que não tive
rem aptidão senão pal'a agricullura,
poderão ser semelhantemenle aluga
dos a agl'icultores dll probidade, Ou
poderão seI' emprllgados llm fabricas.
fazendas normaes, ou outros eslabe
lellimentos ruraes, que o governo
ins,lituir, vencendo jornaes razoavllis.

A respeito dos jornaes conlllmpla
dos neste artigo se observará o mes
mo que fica disposto no artigo ante
cedenle.

Ar!. 7.' Fição revogadas as dispo
sições em llonlrario.

§ 2.' Ao gov61'no a re peito dos
eSCl'avos chamados da nação.

§ S.'...
AI'!. S.' Os escravos da nação so

rão doclarados livros; fi ando les
liberlo, ,osvarõesqu liv remmai de
16 annos e menos de 35, ujoilo a se
rem cLamados para o serviço do OXlll~

Clilo ou da armada pOl' llSpllÇO do
8 annos ou pal'a trabalhos publicos,
sllgundo a disposição do es ravo.

Os que não forom applicados a
eslos sorviços, e as mulhllre, os
Val'ões menores de 16 anllos e maio
rll, de S5, fillam á di 'posição o ob
a pl'OlllCçãO do govlll'no pal'a om
ell11s S labelecllr colonias agricolas
na I nas dllvolulas das marg ns do
Araguaya, Tocanlin , Amazonas o
Paraná ou seus arnUllnte , distri
buindo polas familias libertas lotos
de terras proporcionadas á suas for
ças.

Proj ecto do Sena.dor Visconde de
Jequitinhonha (17 de Maio de
1866).

Art,' L' O Governo mandará pas·
sal' cartas dll alforria a loelos os llS
cravos II escravas da n8<;<10, Slln
tando praça nos corpos dll linha,
como volunlarios, aqulllles que forem
julgados aptos para as armas,

(O projecto dispul<ha a divisào das
fazllndas em prazos ou llmphyteu llS
perpetuas: os escravos inhabilila
elos para viverem intllÍl'amllllle do sou
tl'abalho, ficariam, bem lue livres,
a cargo dos emphyleulas rllparlida
mento pelos prazos, mquanlo vives
sem ou quizessem,)
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sulta nem accoI'do das Ordens; o projecto de S. Vicente era
gradual e uppunha contracto (i).

(1) A conver ão das fazendas dos Conventos em apolices, pela
má admini lração e pelo muito que a. vida no meio da escra
vatura. all'eclava a moralidade dos Religiosos, era uma idéa que
datava da reforma dos Conventos projectada por abuco desde
1854 (Ver lomo l°).

ProJeoto n' 6.

A as embléa g ral, etc. :
Ar!. 1.' O Governo é autorisado

a contractar com as rden l' Iigio
a a emancipação do respectivos

escravos obre as bases ostabolecidas
por esta loi.

AI·t. ~.' Em eto annos, contado
da publicação della, serão considera
do do condiçã.o livro todos es es es
cravos.

Art. 8.' As Ordons poderão liber
tar, pa sando do de logo os respe
clivos titulo ,os esm'avos que julga
rem noces arios para os serviços dos
Conventos.

Taes e cravo erV1reo nos con-
ventos por tempo que não exceda de
sete annos, mas receberão mensalmen
te um jornal modico, que annualmente
irá crescendo, até que sejam dispen
sados d'e e serviço e sigam o des
tino que lhes convier.

Art. II.' O overno poderá desli
nar os escravos, que liverem officio ou
capacidade para apprendel-o, para os
Arsenae , omcinas ou ll-abalhos pu
blicos; metade dos seus jornaes per
tencerá aos conventos e outra me
tade aos escravos, até que sejam liber
tados.

Art. 5.' Poderá tambem destinar
para o sel'viço da armada ou do exer
cito aquelles que julgar aptos, e que
serão desde logo libel'tados. Os pre
mios ou gratificações de voluntarios
que lhes serão abonados reverterão
em beneficio dos Conventos_

Ar!. 6.' As escravas aptas para o
serviço domestico poderão ser alu-

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

Art. 1.' A propriedade de e cra-
vo no Imperio é prohibida :

§ 1 .
§ 2.· .
§ S.' Aos Conventos de Religiosos

claustraes.

Ar!. 4.' Os Conventos serão obri
gados a vender todos os seus predios
rusticos ou fazendas, sendo o pro
dueto das vendas convertido em apo
lices da divida publica interna.

Os escravos pertencen tes aos Con
yento serão declarados livres.

O libertos, que tiverem pertencido
aos Conventos, terão o me mo destino
ora dado aos escravo da nação (ver
o projecto antel'ior) I sendo un appli
cados ao estabelecimento de colonias
agricolas de liberto , e os varões
maiores de 16 annos c menore de 35,
que forem engajados por oilo annos
para o serviço do Exercito ou da Ar
mada, serão considerados volunta-
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Os cinco projectos formavam um sy tema de emancipação
phiIanthropico, iosensiv I, tutelar; durante trinta annos o
escravo ficava sob as vistas pl'otectoras do E tado por meio
de suas Juntas, cuja funcção era velaI' pal'a que « o lJodel'
dominical fosse, de cada vez mais, exercido dent1'o dos limites
da 1'eligião e das leis, empregando para isso ús meios de per
suasão e admoestação, e 1'ec01'1'endo aos magistrados sómente
quando tanto fosse necessario, 1) Uma vez que o enhor se
cingisse ao que a opinião não reprovava na escravidão, as
Juntas el'am até um ponto de apoio pal'a a autoridade que eIle
exel'cia. N'.esse systema o escravo e o senhor não eram deixa-

gadas a familias de reconhecida PI'O'

bidadc; metade dos jornaes será abo·
nada aos conventos c outra metade
ás escravas.

Art. 7.' O Governo receberá as
fazendas e estabelecimentos ruraes
das Ordens para fazel·os aproveitar,
por administração ou arrendamento,
e n'ellas conservará o restante da
escravatura.

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

Arl. 8.' Quando não possa verifi
car-se ou continuar o arrenda monto
ou administração, o Governo fará
avaliar e arremataI' taes estabeleci
mentos. O seu preducto será conver
tido em apolices da divida publica
inalienaveis, que serão entregues ás
respectivas Ordens.

O Governo, querendo, terá a pre
fereneia na arrematação ou compra
amiganl.

Art. 9.' A escravatura d'esses es
tabelecimentos será alugada a agri
cultores ou empregada em fabricas,
fazendas normaes, ou outros estabe
lecimentos I'uraes do Governo, abo
nando·se metade dos j omaes aos Con
ventos, e a outra parte aos escravos.

Art. 10.' O Governo poderá no in
tervallo dos sete annos ir libertando
os escravos quo mais so distinguirem
por sua boa conducta o serviços.
. Art. 11.' Ficam revogados as dis
posições em contrario.

rios, e o valor das gratiflcaçõ s a que
têm direito por lei os engajades vo
luntarios s I'á convertido em apolices
da divida publica e ntl'egue ás Or
dens religiosas, que m vidude d'esta
lei ficam desapropriadas da proprie
dade dos seus escravos.

Para execução da pl'e enle lei, o
,overno fica autorizado a emiltirapo

lices até o valor dos pl'emios dos ec
gajamentos dos lib rtos, dado como
indemnização ás ordens religiosas.
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do m 'eu pI ito ,como ficarão no systerna de aouco e da lei
de 2 de etembr de 1 11, face a face, perante a ju. tiça, como
o Outl'O litiaante, m um proce o creado especialmente
para favore er a lib I'dade; o y ·tema é combinado para pl'O
teaer e ,u tentai' pod r do senhor exercido de conformi
dade om a religião e a' I· i ; é uma len taLiva para m lhorar
a condição do e era o , e não para eliminar a escravidão, por
meio d'e a protecçã que ell cria para o e cravo. P6de-se
cal'a l l'izar a di po içã de . Vicente dizendo qu era t mar
a e cI'avidão patrial'chal, r gulamental-a, antes do que abo
Iii-a; 6m nt no fim do eculo elle a rem veria, mediante a
mai equitati a de apl'Opriação, Em matel'ia de e cl'avidão
qualquer m dida conforme á idéa' da época teria provavel
ment pr'oduzi 10m mo re ullado : uma vez formada a
carl' nt de opinião abolicionista, n nhl1ma lei de mancipa
çã u c iva e demol'ada lhe poderia ob tal' a carl' ira. A
ab dOI'ia, a prudencia cl legi ladol' não e Lava em edificar

repre a fOl'midavei e inut i , ma em não dar a tal onda
tempo d fOI'mar- ou em abl'il'-Ihe um leito ba tante lal'go
pal'a que nã tra borda' e. O Pt'oj cto de . Vicente foram,
como vim (1), rejeitados in limine pelo larquez de Olinda.
EUe eram, porém, o d 'empenho que . Yicente del'a a pro
me as fita a Imperador, o re ultado de idéas trocadas
com e te tia a piração de ambos de livrar o Brazil da ua
grande pecha; e se Olinda, pai' sua velhice refl'actal'Ía a in
no aç- de tanta imp rtancia, nem sequer se Pre tava a
rec b r e e papeis compl'om ttedores, o Imperador havia
de encontrai' algum Pr idente do Con elho mais accessivel e
di po to a ervil-o no que se tornara para elle uma egunda
idéa fixa, a equencia, ustasse o que custasse, da victoria
nacional em que e tava empenhado. E e ministro o Impe
('ador encontl'ou logo, com effeito, em Zacharia , e tel-o-hia
encontrado antes, amo se via, em abuco ou Saraiva, se não
fos em companheil'os de Olinda. Um e outro, no Gabinete de
12 de Maio de '1865 (d qual resta, como primeil'a tentativa

(1) Tomo II, p. 390.
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ou esboço de projecto minü lm'ial sobre a abolição, o projecto
Paula Souza), opinaram como o Imperador pela emancipação,
uma vez acabada a guerra.

III. - Primeira discussão no Conselho
de Estado ('1867).

Em '10 de Fevereil'o (1861) Zacharias sujeita ao Conselho
de Estado os projectos de S. Vicente com o seguinte questio
nario preliminar: « Convem abolir directamente a e cravi
dão? Quando deve ter lugal' a abolição? Como, com qu cau
telas e providencias cumpre realizar essa medida? » O Con
selho de Estado logo reune-se duas vezes, em 2 e 9 de Abril,
antes da abertUI'a das Camaras. Foram duas ses õ s notaveis,
póde-se dizer, decisivas pal'a a sorte da escravidão, essas em
que na mais alta esphera do governo foi elIa pela primeira vez
solemnemente pesada, como institui ão nacional pel'manente
e desde logo rejeitada. O facto, pOI'ém, para dizer a verdade,
é este: a pressão moral que coage e o apoio politico que sus
tenta esse pronunciamento do Cons lho de Estado contra a
escravidão, é saber-se que a opinião do Imperador está for
mada ; é já ter elle, como chefe do Estado, assumido a res
ponsabilidade de separar a sorte do Brazil da sorte da eSCI'a
vidão.

A attitude do Conselho de Estado n'essas duas sessões
de 1867 poder-se-bia definir assim.: na sua maioria quizera
adiar a reforma sine die, indefinidamente; acceita-a, pOI'ém,
pela força das coisas, pela pressão do governo, pal'a quando
não offerecesse perigo a apresentação, isto é, para uma data
que ninguem poderia fixar. N'esse grupo devem contal'-se os
que não occultam a sua opposição á reforma, - l\1uritiba e
Olinda; os que pI'evêm toda sorte de perigos, sublevações,
ruina economica, - Itaborahy, Eusebio de Queirós; e tambem
Abaeté e Paranhos que fluctuam. A minoria reformista com
põe-se de S. Vicente, Jequitinhonha, francamente, ainda que
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excentl'icamen te, abol icion ista (I), ouza Franco (2), Sa11es
Torres-llomem (3) e abuco, emancipadores. Dos ausentes,
que figurarão mai ' tarde na deliberações do Con elho, apu
cahy deve seI' contado entre o da machina, Bom-Retiro entre
os do fI' io (4). A maioria er'a a sim pela reforma. De de a
primeil'a reunião fica patente que o Imperador tomava a peito
a reforma, que elle era, como depois foi hamado nas Camaras,
o general da idéa, e que combateI-a, era d'ante-mão renun
ciar ao püder.

A tr'e que tões ram esta : t. a Convem abolir directa
mente? 2.a Quando? 3,a Como?

a pl'imei,'a se ão, de 2 de Abeil de 1 61, e tão pre entes
o on lhelheiro : Vi conde de Abaeté, de J quitinhonha,
de Itaborahy e de . Vicente, Eusebio de Queir6 , Par'anhos
(depoi Yi conde do Rio-Branco), Souza Franco, abuco, a11es
Tones-Homem (depois Vi conde de lnhomirim), e o Barão,
depois l\1ar'qu z de l'tIuritiba. O l\1arquez de Olinda manda o
seu voto e cl'ipto.

Abaeté admitte a nece sidade indeclinavel da abolição pOI'
medida diI'ecta, porquanto, pelo excedente do obitos sobre
os nasciment ,a e cravidão ainda teria de subsistir no Brazil
por mai de tre eculo e meio; lembra o projecto de Jequi
tinhonha (17 de Maio de 186õ), que liber'tava no fim de dez
annos (1811») todos os e cravos maiores de 2õ annos e no fim
de quinze (1 80) declarava abolida a escravidão; não e
manif sta, porém, sobre elle. Quer que s6 se trate da eman
cipação, acabada a guerra e reparadas fi nossas finança ; que

(1) Assim, por exemplo; como e verá, não quel' que ejam
ingenuos o filhos na cido livre de e CI'ava, e im libel'l.os. Não
quer o peculio sem condições, o direil.o de herdar ps l'a o e c\'avo.

(2) Sobre ouza Franco, ver adeanl.e como e pronuncia. Quer
um pI'azo CUI'I.O, e em muitos pontos é radical; em outros, porém,
retrograda da pl'opria legislação existenl.e.

(3) Tambem emancipador. ão quer, entretanto, fundo de eman
cipação, e outl'OS voto são tam bem contrarios á mudança.

(4) Bom Retil'o é quem faz vingar indirectamente o principio
da indemnisação ao enhor pelo filho da escrava na cido livre,
uma vez criado. Sustenta fortemente, com todas a suas conse
quencias, o partus sequitur oentrem.
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se adoptem então as principae medidas d pl'ojecto de S. Vi
cente, ma não simultaneamente. Como e vê, não é um u
tentador da e 'cravidão; é um desapeo-ado, um d apaixonado.

J quitinhonha abandona o seu projrcto de prazo, qu I'
agorà a liberdade do na citmos, uma lei pOl'ém, impl e
breve: não qu I" entretanto, que, ejam havido paI' ioO'e
nuas os Olhos nascitlo livres de mã e crava, ma. im 101'

libel'tos, singular altitude da pal'L de um pirito I'adi aI
de um abolicionista confesso, pl'econceito talv z de jUI'i ta ro
mano, cujo corol1ario devia sei' a indemnisa~ão, que II r pellia
para e ses libertos que s6 tinham ido eSCl'avos no ventl' .

ILaborahy cenSUl'a as pl'omessas feita, em nome tio Governo,
á Junta Franceza; acceita a libel'dade do VI ntl'e dep is de um
prazo; nada, porém, antes de acabar a gu lTa m qu e
tenha organizado uma fOI'~a que in. pil' onGança. li: o me 'mo
voto de Eusebio de Queir6s : um cmto [ll'azo pal'a a lib l'dnd
dos que nascessem, e soldados estl'angei7'os, ma b/'a1lcos, paI'
motivos obvios, pal'a conter a eSCl'avatUl'a. Tanto um como
outro tem prevenção invenciv 1 a I'efol'ma; sente-se que a
julgam temel'aria; não e mo t['a m tão con tl'al'io quanto
realmente ,são, e como Itabol'aby se lta le descol)l'ir em ·18/ L

Olinda é o mais franco antagonista tia idéa. « Quando deve
ter lagar a abolição? Minha respo ta é : quand fÓ!' pos'>ivel
decretal-a para todos os escravos indi.. tinctamente e pal'a
todos ao mesmo tempo. E quando sel'á i to passivei? Res
pondo: quando o numero de esci'avo se achar tão r duzido
em consequencia das alforrias e elo eur o natural das mortes
que se pos'a executar este acto sem maior abalo 'na agricul
tura e sem maior estremecimento nos senhores ... » « A não
se seguil' o plano que acabo de indicar não v jo providencia
que não ponha o Estado em convulsão. » ex Eu tremo com a
publicação d'est s projectos, os quaes, s6 por si, são capazes
de fazer accumulal' materias que causem um tremendo terre
moto na sociedade. )) Serviços de ingenuos até 20 ou 16 an
nos? Quem se illude? Juntas Pl'otectoras da Emancipação?
« Machina para apal'tar das moas os desaffectos. » Impostos
para o resgate? Votará para o resgate da divida, e não pam
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este objecto odioso e gmndemente ruinoso ... « Urna s6 palavra
que deixe perc bel' a idéa de emancipação, pOI' mai adornada
que ella eja, abl'e a porta a milhares de d "Taças... Os
publici ta e homen de Estado da EUI'opa não concebem a
situação do paizes que têm sCI'avidão. Para cá não servem
uas idéa . 1) Em toda a di cu 'ão da emancipação, no Con
elho de E tado, vel'- e-ha mai longe, sua linO"uaO"em será

e a que par ce tomada ao pes imismo do seu amigo Gomes
de Campos (Bal'ão de Caml o-Gr'ande), ao eu desdem paI' tudo
quanto m politica e entimentali mo, libel'ali mo, philan
thropia, innovac:ão (1).

Paranho futur' Yi conde d Rio-BI'ane, - que
depoi devia repre entar n'e sa que tão tão grande papel
ser o iI' Robert P el da r fOl'lua, o triumphador de 2 de
etembr'o de 1 71 não t 01 ainda a intuição da par'te que

lhe ha d tocaI" nã pl'e nte, não u peita n'e a idea
a gloria que lia lhe resel'\ a. A ua attitud é fluctuante,
indeci a politica; pI' nuncia um di CUI' o tel'l'oJ'i ta para ter
minar votand pelas medida, propondo, pOl'em, um adia
mento quasi indefinido, o qu importava repellil' a r forma.
O olemne xordio dá idéa do que e pa . ava em eu espi
rito (2) : não se quel'ia par'al' inteiram nte do u partido,
como fazia . Vi ent , do. aIoio e influen ia, sociae que
su tentavam o partido con ervadol" a omI anhava, POI' is o,
politicam nte a ltabol'ahy Eusebi de Queil'ó ; não quer'ia,

(1) e I o Tomo I :1 figu('a de Gomes de ampos, a quem toda
as eefol'ma f iLa' no Beaúl desde a Indopenden ia, incluindo a
Indepenuencia, fi"'ul'avam- e ou tl'a' tanta inn.ovacõe mbl'Yo
nária' aborticia ou repee ;-iva , e na maioe pal'Le em erie
dad nem decencia.

(2) tl Não conhe~ no BI'aúl qu tão mai O'('a'e e d mais
extensa con equencia. do que e La de (lue ora e kata no con-
elhos de Vos 'a Mageslael Impel'ial. 1 a França na Inglatert'a,

onde a es rl1\'atura não el'a Ião num rosa, n m d' lla dependia
tão pl'ofunclamenLe a fOl'tuna particulal' e o tl'abalho pl'oductivo
do paiz, alli o me mo problema, posto que ciecum'Cl'ipto:i po
se sõe coloniae e limitado li eman ipação de algun' milhal'e de
e cravos, foi empeeza ele 10n cro tempo pI' pal'ada e ante a qual
rccuaeam muitas veze O' pieilos mais libel'aes e alTouto .
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ao mesmo tempo, parecer ou mostrar-se retrogrado, n m
afastar- e do Impel'ador, cujo in teresse pela j'efol'rna conhecia
e logo na primeira ses ão reconheceu. ua ind I liberal
inclinava-o para a emancipação, sua liO'ações pmtidaria ,
porém, o prendiam; d'ahi a grande o cillaçã que o fará ao
mesmo tempo mais cauteloso e mai decidido que . Vic nte,
tão temero o como Olinda ou Eusebio tle Queirós da con e
quencias da emancipação, mais abolicionista do que J qui
tinhonha, alles Tones-Homem e Souza Fran o (1).

Depois de referir-se á França, á Inglaterra, - o: e para a
Inglatena como para a FI'ança tratava-se de c I nia , » - á
Dinamarca, uecia e Hollanda, a Portugal, á Ilespanha, 
cc para todos esses paizes tl'atava-se sómente da escravidão
colonial, » - e aos Estados-Unidos, o: em todos sse paizes, l)

dizia elle, « houve uma pressão moral ou material que os bl'i
gou a dar aquelle passo, e só o deram depois de muita he i
tações e tentativas. Entre nó' ha hoje alguma cou a de a
natureza que nos impilla a precipitar uma d libel'ação em
materia tão gl'ave? Onde está apre ão? No exemplo da
nações européas? A histol'ia da escravidão em suas colonias,
e a impol'tancia social, relativamente pequena, que esta tinha
aberto para ellas nos libertam dessa coacção. O exemplo d s
Estados-Unidos? Por ora é ainda um acontecimento não com
pleto, uma solução imposta pela força de uma metade da nação
contl'a a outra, solução em que pl'eponderou o antagonismo
politico e não a questão humanitaria. E te exemplo pOl' ora
parece-me mais favoravel ao statu quo do que á innovação
que actualmente se pretende no Brazil. Não ha entre nó um
partido que tomasse a peito a abolição da escl'avidão. in
guem suppunha essa medida tão proxima, nem os propl'ie-

(1) É elle quem primeiro pede que se declare na lei que os
filhos livros de escrava nascem i1J-[Jenuos, JequitinhonlJa quc
rendC! que fo sem libertos, S. Vicente que se re. el'va e a ques
tão. E elle quem primeiro suggere no Conselho de Estado abl'an
dar-se a lei de 10 de Junho, ao que ouza Franco e oppõe, e o
systema p nal contl'u o escravo; abolir a ravocação ao captíveiro
por ingl'atidão do liberto, etc.
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tado ruraes, nem o commercio, nem a imprensa, nem as
amaras Legi lativas. ão de recente data algumas iniciativas

e pr nunciament s individuaes nesse sentido, com quanto
todos I'econhece em sempre os males inherentes á escravi
dão. e a pportunidade era chegada, as medidas indirectas
e preparatorias, que foram ha pouco suggeridas no Senado,
deveram mel'ecel' outl'a attenção e acolhimento da parte do
Governo, da impI'ensa e das Camaras. J) O Governo, porém,
com os seus proprio actos cI'eou a pressão á qual é pl'eciso
não 1'esistil' ('1). Pel'ante o Conselho de E tado, disposto a con
demnar a carta de Martim Francisco aos Abolicionistas Fran
ceze', não ousa eo tretan to cen urar manife taçõe do pl'oprio
Impel'adol'. POI' ultimo: «Resta-me respclI1del' á questão de
0Pl ortuniclade. - Qu.ando eleve te1' lu.gal' a abolição? Pelo
que tenho expo to, e-se que em minha humilde opinião, a
abolição pela libenlade dos nascim nto , com quanto eja o
meio mai pacifico, ou meno pel'Ígo o, d'entre os directos, to
davia, não está i enta de contingencias gl'ave . A medida, pOl'
mais felizes que ejamo na sua apl'e enLação e dUl'ante o
debate da Camal'a, e POI' melhol' que eja a ua execução
pelas autol'idades locaes, ha de causal' alguma agitação entl'e
o escravo, e consequentement ha de tl'azer algum abalo e
prejuizo aos nossos e tabelecimento agl'jcolas. O cI'edito se
ha de esca ear mais par'a a indu tl'ia agl'icola, ao me mo
tempo que a producção desta talve7 diminua. endo jé aftli
cLiva a ituação do commercio e da lavoUl'a, a medida, agora,
iria augmental' a afnicção ao afflicto. Os perigos de ol'dem

----------
(1) " ... A preso ão, poi , e'tá cl'eada, e é preei o não Cl'uzar o

bt'aço " nem re i til' a uma idéa que lem por 'i a autoridade do Go
"el'no, e o mais anLos impul o do 'ol'ação humano. escl'avidão
não póde seI' . u tenLada senão como um mal que hel'dàmo , e de
que não podemo. de pl'endel'-nos senão com o anda!' do tempo ...
" ... Todavia, reconhecendo apre ão que hoje actua obre todo'
nó ,e, porouLI'O lado, reconhecendo Lambemque o b neficiosda
abolição el'ão con idel'a"ei ,ainda [ue sepal'ado porum pel'iodo
de solfl'imentos mai ou meno pI'ovavei, eu l'e pondo p la affir
mativa ao pI'imeiro quesito do Govet'Uo : - Convem abolir di
reeiamente a e,~craoidão. I)
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publica e segurança individual, que acompanham, mais ou
menos de perto, as medidas d'esta natUl'eza, exigil'iam tambem
um empl'ego de força, que durante a guelTa e logo depois
della é impos ·ivel. Julgo, pOI'tanto, que o Govel'Oo Imp dai
deve prepal'ul' o eu projecto para levai-o a effeit , logo que
a situaçã m I'al e financeil'u do paiz não apresente tã de
favoravel a pecto. É impossivel a ignar para isso um limite
mathematico» (1).

(1) O isconde do Rio-BI'unco, quando Pre 'idente do on elho,
explicou a sim na Camal'a do Deputado em 1871 (14 de Julho)
a sua aLt.itude de 1867 em relação á oPPol'tunidade da eman ipa
ção: \I opinião que manifestei em 1 67, quando tinha a honra
de a si til' á confel'encia do Conselho de E tado, foi tl'azida por
algun no!Jl'e.' deputados como accnsar;ão de incoherencia. F liz
mente, senhores, os meu pal'ecer s estão impI'e o. TÓ e ta
vamos então em pI'incipio de 18!i7, e pela pI'imei('a vez no on
selhos da COI'ua e agitava esta gl'ave qu tão. Conh ci que já
havia opiniõus muito adiantadas; fui, portanto, ll1uito caut lo o,
pelo que I'e. peita á questão de 0ppol'tunido.de; mas ('OCO II lIe i que
não era po 'ivel adiar por muito tempo a reforma, e adoptei
de de então todo o meio. que se acham consa<>rado n projer.to
que ol'a di cutimos. 'e a época umpI'ia con idel'at', pelo que
respeito. á opportunidade da I'cforma, que a guel'l'a inte'tina dos
E tados Unidos chegava apenas ao seu termo; que a guerl'a cI
Paraguay nos assu tavu, e o seu tel'mo não em previ to. Qual
sel'ia, qual poderia er o . eu desfecho? Qual o e tado do Bl'azil
depoi dessa gl'ande cI'ise? Declal'ei pOI' i so que convinha pI'e
pal'ar o projecto, mas que e não podia desde logo a ignar como
época de sua OpPol'tunidade a tel'minação da guerl'a do Pal'aguay.

e Eu me achei, porém, nl". Presidente, depois dissoJ.entre não
menos de 50.000 Braúleiros, que estiveram em contacto com os
povos dos Estados vizinhos; e sei, por mim, e por confissão de
muitos dos mais iltustrados d'entre eltes, quantas vezes a per
manencia desta instiluiçilo odiosa no Braz:il nos vexava e nos
humilhava ante o estrangeiro. Cada vez mais me convenci de que
uma das principae causas, se não a mai influente, da antipa
thia., las pl'evenções, e alguma' vezes até do desdem, om que
somos vistos nos Estados uI-Americano, na ce duma fal a
apreciação 'ohl'e o Brazil, em canse luencia do estud sel'vil. ..
Estamos em 1871 e não em 1867. As circum tancias do paiz são
diversa, os tempos são OULI'OS. Já então eu adoptava todo os
principio contido na pl'Oposta, e porque sustentei que a refol'ma
não era naquelle tempo opportuna, hei de seI' forçado a u 'tentar
eternall1ente a sua inoppol,tullidade? ingulal' muneil'a de en
tendeI' a coherencia, SlIl'. Presideute! "
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.. Vi nte é naturalmente favoravel á reforma e aos seus
pI' ~. to ; cede, porém á opinião ontl'al'Ía quanto á 0PPOI'
Lunidade, c mo na O'uinte r uniã cedeI'iI quanto á qualifi
caçã de iU(Jenuos aos filho li\Te da ceava. O que con
\' m é « e tudar ad ptal' U sY tema que fór fi Ihor, e, tendQ
idéa' já a entada e pCl'al' que e termine a guerra, pôr na
pl'ovin ia as O'uarni Õ ,nec tu'ia, e determinaI" á vi·ta
da iI' um tan ia , o tempo ua d reta(o de tal I i >l.

ouza Franco, fl'an amenLe man ipauor, apezar de não
qu I' l' pa ar por philanthl'opo, e de paI'e I' condemnal' Q

moviment (1), qu r que e reduzam cinco pr jecto a
doi ou Ll'e, insi L fort mente pOI' um praz urto; que
pa '<lua, dez anno' I'C ln a man ipa ão LotaI ou com
pequ no pl'<.1Zo.

alIe T ITC -lf mm' pela r forma. Qu l' a eman ípa ão
do na itul'O.. Eman ipador e on ervad I', a ,ua politica

« vital' u azal' ' de uma lu ão radi ai e inexoravel-
m nL 100'j v. « O maior inimigo que n ontra o legi lador
~ a 100'i a ll. r < commi ão eremos a differen ia -o exacta
da attiLud de alIes Torre -Homem, o qual em 1871 pronun
ciará no nado o mai franco de a ombrado requisitorio

ntra a e ra idão.
Iuritiba é c ntl'ari ao proj cto , tcm projecto eu, com

plica I dilal rio qu pl'otrae a abolição da e cravatma até
o ann de 1930, m qu o escl'aVOS re tante eriam libel'
tados I ar metade do eu valor. É, ntl'etant , no parecer d'esse
au tero adv r ari da r forma que ão primeiro lançada
dua idéa, que tanto uma como outra, e tomam poderosa
machina conLra a e cl'aviuao: a libel'tação em indemni 8c:ão

(1) « Tomand parte, como con elheiro de e tado, no e tudo
d sto O'l'ave probloma, eu procuro não esquecer-me do meu papel
de politi o l'espon avel, tl'ocalldo-o pelo de sim pIe philanthropo.
E para que o não de empenhe mal, ao pa '0 que consulto os
re ultado. da experiencia feita no e trangeil'o, continúo a
corral' o ouvido ao encomios que eu e criptores e pargem
obre os qu ,e têm an ticipado a tl'atar entre nós desta questão

grave c 'heia de perigos II.

lU. 4
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do velho (do escl'avo~ que fo em ompl tand õ' anno ),
principio chamado revolucionario e e 'poliado)', quando

Oantaso adopta cm 1 84, - e a declara ão que eriam con
iderado livres pa ado um anno, o escravos não matricu

lados.
O oto de Jabuco \l'e a pl'imeira es ão de 2 de Abdl

de 1861, começa pOl' uma pagina que, 'e elle a não tive e
levad escripta, pareceria uma perfeita replica ao argumento de
Paranhos tirado da gravidade do problema para o Brazil d
sua in ignificancia relativa para a Fran e a InO'laterJ'a :
era obre e sa importancia me mo que abuco ba ia a maior
neces idade da aboliçã para o Brazil. Ond Lambem Patanlto
não via pre . ã , elle a d cobre irre i tiyeI. Cada um no eu
gabinete, os doi e taui La' tinham ideado me mo ui CUI' '0,

collocando-se, enLI'etanto, em I ontos oppo to .
Foi este o parecer de Nabuco. PI'imeil' , a urO'encia impl'e

cindivel da que tão que elle da como vencedora:
« Senhor! O que ito propo tos pelo g vern de o 'sa

l\IaO'e tade ImpCl'ial ao Con elho de E tado uppõem, om
muito acerto, já pl'ejulgada pela opinião publica a qu ~tão

que outr'ora sel'ia prejudicial, isto é, se já em tempo de
t1'atCt7' da abolição da esc1'avidão.

a: Sobre e sa questão pl'e to perfeita adhesão ao que di e
o r. Visconde de S. Vicente na expo 'ição de motivo' do
projectos submettidos ao Conselho de E tado. Com [cito,
está abolida a escravidão cm todo o mundo ch)'istão. Só r sta
no Brazil e na Hespanha.

« Quanto á He panha, ainda ha poucos dias a correspon
dencia de Londres refere o plano que ja estava preparado
para ser submettiuo á Côrtes........

« Sobreleva que a He panha é obrigada a decretai' a abo
lição, porque além da força irresi tivel da civiliza ão a tua
obl'e ella o interesse de con ervar a ilha de Cuba. E cl'iptol'e

conceituados sãú de opinião que só pela abolição da e r.:ravi
dão pod rá a Hespanha manter em seu poder a ilha de Cuba,
que tão perto esta do ESLados do Sul da America do Norte

« E, pois, só resta o Brazil aonde a escravidão exi ·te, c
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aonde nada ainda e tem feito para a abolição. Jla , i olado
do mundo civil i ado ex p ão unica do paizes chl'i tão , o
Brazil ha d 1" em remedio, arra tl'ado para um aby mo, . e
nada fizer, e do tempo quizel' e p ral' a 'olu ão.

« Espe1'a/', só pOI' espemr, dizia o Duque de Bl'oO'lie, espe
?'aI' só pO/' irl'esolução e por falta de cm'agem para empr8
lzendel' alguma cousa, é o peio/' dos paI'tidos, é o mais cel'to
de todo o pel'igos.

IX Quanto males, diz Outl'O e criptor se teriam p/'euellido,
e em 1 1:3 a abolição fos e decretada /las colonias france'::as

logo depois do relatorio do Duque de BJ'oglie ? A abolição da
e cravidão lião teria ido uma obra dCL 1'euolllção, não se
confundi'ria e complica1'ia com a 1'euolllção.

« Como, i olado c unic n !TIundo, pod rã o BI'azil resi til'
ã pre fi d mund int il'o'?

IX A InO'laterra, a Fran a a Hollanda, a Dinamar a e a
uecia tioham mai lib rdad de acção d qu o BraziJ.

« ElIa iam o perigo de longc, af ra a cau a da civili-
sação do chl'i tiani mo, o que havia de po itiyo para ella ,
ram u intel'e c . 01 niae comprorncttido; em

perigo pr prio m força" cxtl'anha á colonia, podiam
dominaI' a ituaçã que obl' vi c por causa da e'cravidão.

« Ko Brazil o perigo é mais s rio e mais gl'ave, e tá om
no co; o P rigo c tá dentl'o do paiz, pôde orprendeI'-no,
afl' CLaI' a ol'uem publica c a ociedade cidl.

« D'ahi a urgencia dc conjuraI-o pela previ ão e pela pro
videncia; d'ahi a nece idad de tomai' a iniciatiya de ta
grande questão; de e itar que elIa se torne uma que tão poli
tica, e pre a do demagogo .

« Impedil' a torrente ' impo ivel; diriO'il-a para que 'c
não torne fatal é de alta politica. »

ão quer a aboli\ão immediata, que foi em toda parte tra
zida pela força da circumstancias e não [en amento do legi 
lador.

« ão é conclusão do que digo, a abolição imultanea ti

immediata. Está isto bem longe do meu pensamento.
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« E preci 'o fazeI' o que é po ,i I, \. im lIamo aLi fação
ao mund civili 'ado.

« Como têm pro edido a outra na -e ?
« A Ino'laterra, loto qu na diant ira da nu a lia eman-

cipação, todavia não ai olio d hofec a ravidão; m 1 31
ap na I'egulou o regimen da I'avillà' foi m 1 33 lU
ella decr tou a manc:ípa ão g l'aI, ma c 111 a ndi ão d
nprendizagem aI,' 1 40; em 1 3 'que, p'la força da ir
cum !,an ia , a emancir ação e 1,01'11 u plena e immediata.

« A França apezar do trabalho profunl1o l'O'anizado:
pela Commis 'ão pre idida pelo Duque de Br glie m 1 43,
não re oIveu a questão da eman ipa ,ão enú indie ta
mente pela lei de 181:n, só r lati a ao regimen da . ravidã .
Foi a I' volu 5.0 de 18'!8 que pr nuneiou a ab li ão imul
tanra e immediata.

« Tambem a Dinamal'Cc'1, pOl' uma lei d 1 41, aboli a
e cl'avidão, ma para d'ahi a12 anno . foi o c ntaO'i da
re"olução franceza, que impoz em 1 ! a aboli(;ão mpl ta
e immediata.

« As im que 'a. naçõe poder a, po to que long do
p Iigo, temeram a tl'ansição bru' a do tad ua I'avidã
para o e tado da liberdade.

« 5.0 póde o mundo ciyili auo ccn 'urar ao Beazil I ela
prudencia de que del'am exemplo a outra naçõ Não
póde querer que pel'e a uma nação om tanto qu alv
um pl'incipi ».

'e a mesma ordem de idéa re ponde ao pl'im Iro qu 
sito.

« Dir i que a abolição não deve er imultanea e imme
diata, mas gl'adual. A abolição immediata e 'imul!,an a II' 
cipitaria o Brazil em um abysmo profundo e infinito.

« 1.0 Como garantir a ordem publica contl'a urna ma 'a
de mais de dois milhões de individuos, cujo primeiro impuI o
seda o abandono do lugal' aonel upportou a e cravidão; para
os quae a prim ira prova de liber lade sel'Ía a adiação?

« 2.° Como upprir o trabalho? eria com o mesmos libel'
bertos? Quando muitos, tornando a i do enthusia mo elo
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pl'imeil'o dia. 'e pI' 'la cm ao erviç'o p lo alal'io, oull'oS
pela pl'('O'uil;a e ind len 'ia eriam mpre vadio e ngabun
tio" oull'o naturalment pI' t ril'iam o, commodo da cidadc,

« E a mulhet'e, qu na e cl'a idão trabalham ob a liber
dade lomUl'iam o ncargo dom Líco.

« Ei -ahi um "azia que por alculo muito baixo, não 'cl'ia
men r d .. Omil. A immiO'I'ar,ã p dCI'ia upprir e vaziu'?
Dondc p d I'ia "ir clla tão depr , a tã numel'o a e com tal
orl'ent ? \.quella qu [ude e iI' pl'O llI'aria lima analogo

a d U'l t l'I'a; [I' r I'il'ia o I'viç da cidade ao do am po
!, nu camp , a lav ura mai facil á mai' p ada.

« A lavoul'a, e pI in ipalment a de a u ar, ficaria de
I' p nt 10 Iwa par'a o u man io.

xempI da lonia inO'lezas e I'ranceza não tcm
appli a fio, É abid ,p I' documento offi ia -, quc a Colonias
inO'I za fIam upprida, uma p I' Cooli utra por
n 0'1'0 ,qu d tinad pal'a Brazil uba, foram apprehcn
did p 1 I'uzeil'o inO'I z; eu numel'o 01' a cm mai de

nt mil.
« A I' ol'ganizt çã do trabalho na .\ntilha t m ido

c i a b m diffi ii, nd quc por m i diplomati o con e
O'uio a FI'an a que ~ em ella uppridas paI' ei mil india
nos pai' afl'icano. undo um importante artio'o da R 'ui la
do Dois Uundos Dez mbl'o d ·1 63, a pro. p l'idad da
Antilha Fran za' ainda hoje depend da olTente da immi-
O'l'a ão da di"i ão da ultul'a c fabrico pel y tcma da
fabrica ntrae,

o: i te da. con, id raç,õ que tenh expo to, Il'euro a
emancipa fi O'l'a lual, que tal trm "ido, como mo tra a hi to
I'ia o pl'i meil'o pen amen to do I O'i ladol'e de todo o
paiz . A aboli fio imm diata e imultanea em qua i toda a
parte t m ido extorquida pela força das ircum tan ia .

o: Complctar i a l'e po La que de a e tc que ito dizendo
at6 onde deve ir a abolição ).

A pao'ina qu e egu " m pouco tl'aço. o e baço om
[I to da futllla I i d 28 de eteml)J'o que elle el'á encalT-
gado de tirar dos projecto . Vicente:
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« 1.0 Que ejam con id I'ado de ondi ão livre o flIll ~

de mulher e crava que na c I'em d pai da I i.
« Reconhe<:o que a lihel'dad do que na ceI' m nãu ju la

em rela<:ão ao cl'avo que xi Lm, qua . nãu L"m uW\
diffel'ença s não o ler m na cido mai edo. É, pOI'ém uma
medida politica e a unica dil' La que é po sive1.

« E a providencia, diz Wallon, t m a yirtud d( cOl'lal'
a que tão da e cravidão marcando c mo exLr mo d lia )
tCl'mo das g rac;ões pre ente . A im a .. noyas gem 'Õ I'ãu
livr'e de direito, c a g I'ac;õc a tuac el'10 escra a de fa to.

« 2.° Que seja garantid o pcculio d 'Cl'avo, con'i tindo
em tudo que elle adquirir paI' u trabalho, d açõe c h ran
as.

« É uma iniquidade, que clama aos céos, privaI' a s I'a"
d, quillo que elle adquil'e com sacl'iOcio dos eus comm d
(fraudato ven~]'e) c mesmo pelo' b fi fi ia que lhe acont cem
por doa ão ou heran a. A legi lação fnn 'cza dc 1 45 a
ingleza de 1831 garantiam tudo qu . 'laVO adquiri e pUI'

doação, succe são ou te tam nto.
« 3.° Que, como con equencia do pcculio, ja c n aO'I'ada

a alforria invito domino.
« Esta p1'Ovidencia é a c n equ ncia do pcculio' m a

aspiração da libertade gal'anlida, o e Cl'ayo p l'd I'ia todo o
estimulo do trabalho e da conomia; o qu adquil'i~ !'in
para alimentar os vicio', porque lal é o destino. quc e lhe
permitte.

« 4.° Que por um fundo dcstinado á emancipa<:ão h'ija
alforria' an nuaes confel'ida' ao e cravos indicado II"I
'cnhor ,e escolhidos p lo juiz que a lei designar.

« Esta alforl'ia. annuaes alimentam as esp run as do
escravos existentes, e são cstimulos para ]J . bcm proce
derem.

« 1'$.0 Não posso admiltir outras mediuas, que, posto in pi
radas pela equidade, ali rariam a regim -111 da escravidão e a
rela ões dos senhores com os escravos. A 'sim a con:;agra ão
dc um dia na semana a bem do escravo; o temIa d cl'viço,
O, modo do castigo, o tratamento, etc. ))
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omo e \"e <.Ia re. p ta ao eD'uinte que ito, _'abuco tomou,
o em enti<.lo diff rente d outro parecere : « Re pondo a
e, te qu _item dua. palana : A aboli ão deve começai'
d <.I a data da I i, i l é, pela liberdade do que na cerem
e pela ale rria annuae .

« . -ão m pare e conveniente marcar uma época lentl'o
da qual a r ravidão eja aholida. A abolição erá consum
mada quenll tiver ue r, pelo facto naturae e pela medi
da <.Ia lei ».

R ,pond nd ao 3.° qu ito uO"ger non medida.
~ om m qu aut la e providen -ia cumpre reali aI'

e ta medida. l}

« • e a ai a c rI' em naturalmente, a r po. la não
eria dirn i!. orno a abolição nã immediata ou em ma a,

ma al'adual, nã ão pr ci a autela ou pr videncia , além
da rdinal'Ía, pal'a tomar r .ali ar a m dida.

« lt pr 'i ,pol'ém,,' conhec r que a itua ão dcpoi da
I i . 1'<\ utra. I i nã aLi faz a e perança do e cravo'
dahi a po ibiliclad da I' i ten ia por ommettimento ou
pela inercia. verdade é que, á vi ta da hi tOl'Ía, a abolição
gl'adual, lue alias Lm id primeiro pen amento de qua i
todo O' I ai ladore , não tem ido xequivel. Em qua i toda
pal't a medida graduae e indirecta t' m tido pOl' con e
qu n ia a aI lição imultanea e imm cliata. im na colo-
nia. ino'leza e na nLilha franc za.. e dinamal'queza .

« Os dive'I'sos meios, diz Turgu nerf (obra obre ervo
da Ru ia) adoptados pelos governos para a emallcipação
gl'adual em lIenllllma parte tem ido efticazes ; a liberdade
dos 1'e emnascidos, do filhos ante dos pae ; a nU/,dança
do estado do e cravo em app1'endi"'-e : e tes meios não têm
sido enão a acivel'tencin Oll preludio da emancipação com
pleta.

~ Dev 'mos, poi , contaI' com a impacien ia dos e ravos,
com a ua pr di posi ão para a de orden e para a inercia no
tl'abalh . devemo e pel'al' in urrei õe pal'ciae. É pre i o
pOl'tanlo tomar medida para dominar a . ituação, que po a
Vil' depois da lei.
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luet' i' legi la I' quando
de,ord n'?

ai a e n5. leo'i.-
larmo , o mal rá maio!', a I)('e ii uo aconte im nt
ainda tornará mais tel'rivel e med nha a no a i tua üo.

« Por tudo que t nho lido e ob el'vad , tem muito m ,no
as con equencias da lei du que a' incel'l za' da ímpI' \i
àencia : ante' a con equ ncia que houve na [al'Uni a
Guadalupe, do qu o pI'eced nle havido em . DominO'o .

« A difficuldau hão de vil" quel' leO'i lemo quel' n'10.
« O Duque de Dl'oglie alludind a rer rç da O'ual'nidi

da \ntilhas como medida que de\'ia li ompanhal' a m:'ln i
pação, exprimio- e : Em todas fl hypotheses é 111'eci 'o
ailgmental' a foI' a, pOl'que c~ l1Utnutenção da escl'Clvidão
exige pelos llMnOS tantas 17/'ecallfões como as medida da
emancipação.

« Entendo, pois que. 5.0 e enGiae' medida onncxa:.
« Ante. de tudo, nada é I 'ivel enão d poi de H 'ahulla

a guerra : é com a força. que oltarem que go\' "no
poderá dominar a situação critica da maneipa 5.0.

« Outra medidas me oceorrem e ii as guinte :
« 1." Obrigar os liberto a enO'ajarem seu m'vi'o d 'ntJ'O

de um cel'to prazo ou com eu ántigo enhor ou c m ull'O
de sua e colIJa, sob a pena d . erem havido por \'aO'al undos.

« 2." Punir o vagabundo e a lia , não C0U1 a pl'Í. no
simples, que é o que elIes desejam, mas com o trabalh no.
estabelecimentos ou colonias di ciplinal'es.

« 3." Crear e se' e tabelecimento colonias.
« enhor! Entl'e as colonia francezas, hou e uma, a ilha

da Reunião, que atrave . ou in olllm a p rigo a tl'ansi ã da
abolição, e foi isto devido principalmente á previd ncia c
perseverança com que o Governador obrigou o liberto' a
tomarem engajamento em dois meze, ob I ena de ser lU

havidos por vagabundos punido com traI alho nos e tabe
Jecimentos disciplinares.

« Essa pl'ovidencia relativa ao novo libertos 6 aliá re
clamada como medida geral, á '\ i ta do. mil !lares de vaga-
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bunda \"adio. na ionae e tl'anO'eiro que inundam a
n apilae. e ameaçam a ordem pullica.

« 4. n R ver a lei da] 'a;o do ervi o para adaptal-a á
n e idade da colonizaçü á. con equencia da emanci-
pação.

« '·.n Rem ver o 'cr'avo da capiLae pal'a o campo,
adoptando- e pal'a . e um m dida dil'e La ou indirecta
i t é, u 01 riO'a ã d y nd l-os dentl'ú de cel'to ]l'azo, ou
lan ar um imp to f l'te annualment duplicado ob('e o que
po uil'em )'av na aI itae . E ta medida intel' a á
immigl'a ão I am a qual abt'e paço ce ando a compe-
tencia do tl'abalho rvil. E. la medida inter a à lavoura que,
nt(' tanto, vem a adquir'il' mai r nUI1Pl'O de bl'aço . E ta

medida int I'C a finalm nte ú )'dem publica, porque a~

idad devem r o a )'10 entl'o da pl'ovidencia no
ca o de p I'i o.

« i i o que m cco)'r. T ndo r pondido aos que ito . na
o cu. iã pp rtuna, cnn id I'ar i a do pl'Ojectos
apt' ,cntado l lo. r. 'i ond de ..... i nte».

Ta di u ão do Con lho de E Lado a contra-prophecia
de Tabuco, tal\' z tão infundada como a prophecia do qu
t miam a r f I'ma, intl' duz m um I menta novo: e não
fel' aI' humanitario porqu ell lamb m não c eoll cava n
p nto de vi ta do propaO'andi La, a intui ão d que o perigo
da cravidão I'am maior qu o da emaneil a ão e que ra
fOl'ç o affr nlar t . dOll/illal' a itullrao aflica da eman-
ipação. A sua 1ala ra nã el'a a r cúmmenda ã platonica,

mai ou meno Tacio a, de uma m dida equitativa c le pro
0'1' 'o: tinha a força I' itiva de uma olu ã Ul'g nte' a
pt' ão do dil' ito violad e 10 fa to imminente que o havia
de vindicar; ardor da I el'feita onvi ção moral, que,
quanto mai levada a e phel'a deliberante mai gra e e a-
I mne o Conselho mais communi aLiv c il'r istivel se torna.

A segunda s s 50 tem lagar s te dia depoi ,em 9 d Abl'iI.
O1m pemd r d lat'a a intenção do O'ovel'no de faz r ol'O'anizar
um proje to r diO'ido eO'undo a opiniãe que pl'evale em.
A attitude do Coo elho de E tado já é mai fml1ca. \.baeté

"
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parece recuar um pou o, quer medida prepal'atoria j qu
recolham os dado ,tati Lico que de todo faltam, que e e pel'
um esta lo financciI'O meno de favorav I. Jequitinhonha faz
profi ão .de fé aboli ioni ta, a unica talvez que on lho
de E Lad tenha uvido ante de 18 4, <I. uvio, l) di, e elle
« que n sta materia toda iniciativa que não pal'tir do gov I'no
é incollYenienle j ora, elle Yi nde inici u alguma m dida.
no enadp sobre a man ipa 50 do e cravo, e tá, portanto,
comprehendid oaquella cen ura, uja inten õe' I'esp ila.
Todo o actos de ua vida publica mo iram qu nunca pude
considerar a escra 'idão civil mo um fa t I aI. Po uid
de ta convicção, e julgando coo eniente f I'mal' opiniã
publica no eotido de tão importaot reforma, não duvidou
tomaI' obre si a re ponsabilidade daqu lla iniciuti a, p I'qu
a 'sim obedecia á ua c n ciencia e ao dever de homem [oli
tico, ao me mo tempo que no seu modo de ver aplanava o
caminho que cedo, como hoje se reconh ce, teIÍa gov I'n
de trilhar ».

É contrario a qualquel' dila~ão. « , e aca de trata... da
medida I'adical, i to " da aboli~ão immediata e imullanca,
concordaria em que era mister esperar pela t rmina ã da
guerra, mas que tem a guerl'a com a medida de que ol'a e
trata; a libertação dos que na CCl'em d poi' da lei, deixand
por emquanto a e cravatura actual na condição em que lia
e acha? » (C O donativo feito por . M. Imp rial ('1) produzia

effeito alutar e electrico. Já não se a ha a medida 111 n truo a.
O que não sel'á, quando abel'ta a di cus ão no seio da Repr 
senLaçào acional, provar-se que essa medida é não só reli
giosa e moral, mas Lambem politica e economica? Propõe, por
tanto, que o govel'no se liberte do seu medo, provoque a
discussão ... »

Odis urso é animado do puro e 'pirito abolicionista: (( Pon
dera que a nossa organização social não se p6de coo id rar

(1) Allusão a um donativo de 100 conto.. para a alforia ele escra
vos lue servis em na O'uerl'a.
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}l r~ ita, quand a população c divillc ómente em dua c1a se ,
a do nhore a do cra o . O ediDci ~ocial, apezar do
I lU nto 1110narchic que é a pI'incipal for a da ua estabi

lidad ,a nta obl'e ba treita e pouco ·eO'ura. Acontece
na. oci dalle' me mo que no I' ino" animal e· eO'etal:
quanto mai emell1ante ão o elemento~, meno pel'feito
:'ia os ere. Com par - e povo puramente agricola com

aqu Ue qu ex r e outI'a' indu tria , e y r- -11a qu o fin
~ocia iio p I eO'undo melhol' concebid . Queixamo-no
d qu no Beazil não haja e pil'ito d a ociação, que a car'
I' ira indu tl'ia tcjam qua'i fechada para o Bl'azileiro ;
ai 1'ecie-- c que tão no ponto de i ta economico e ocial, e
I' conh er- e- á qu o mal yem d' e vicio ol'ganico, que
on lemna uma pal'te da p pula :'io ao trabalho forçad , e faz

lia utra uma ari t cracia d nh 1'e , para quem o trabalho
manual um 10'nal d inferioridad. ó com a di cus ão

ta yerdude podel'ã eI' demon. tl'ada. e entida. A ua
I' alizaçã u tará acrificio ha\ erá vi tima ,ma a ocie
dade m g ral O'anhará muito no pI'e ente e pl'incipalmente
no futur. e a ~cI'ayidã é um O'ozo para o. enhore, o
que não rê, a era ã a tual já t m gozad muito, é ju to
queas ad ia que ainda con tl'anO'em a ua yi Lima actuae
não p rp toem o me mo offJ'imento no de c ndente
de se novo Ilota~. :\'50 é muito que o Brazil de 1 61 realize
m parte o gl'and pen amento que dictou o alyará d 1113. ~

« enbOI"» continou oVi onde de Jequitinhonha, « depoi~

que a Ru ia libertou ~õ milhõe de ervo da gleba, não é
po ivel que a na õc chl'i Lãs Ih m com indiffer nça para
a continua 50 des a tyrannia o ial nl) Beazil, e perando ó
mente da lei ineXOI'tl' el da morte a extirpação de tão ~- io
canel'o (1). II

(1) Esse abolicioni ta a im conf o tem entretanto, receio de
medi la , em pl1rase sua, que constituam o e cravo meio livre e
meio e cravo; omo, por exemplo, que os solteiro' po l1m t I'

lJeculio e b rdar de outro. É Lambem intransigente na que tão
de orem iugenuo' o 61110. de o crava : acha nece sario para
i so reforma da Con tituição! Pareceres no anno de 1868, pago 31.
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Paranho: ainda in I ·te no' eu tcm(lre' e propõe a me OH1

dila ão que baeté, para quando ti er pa sado o mal- tal'
financeiro, proveniente ti guel'ra e de 'au a ant I'iore :
« ão basta e p rar p la s ação da guel'l'a; é pI'cci o tIal'
algum tempo ao govel'l1 , ú popula ão, ao ummeJ'cio ;'1

agl'icultUl'a, para ahil'el ti '1 ap I'tatla circurn tancia cnl
que a guerra e a ct'i e financeira têm a todo oHocado. Pa ~al'

immediatamente da guel'ra pal'a uma I' forma que pMe Iw
valtar toda a popula ão, abalar e depreciar a pI' I riedadc aO'ri
cola, cau, ar liminuição muito en i el na I'enda na 'ional
exigir o mpr go d nUl11el'O a fOl'ça publica, não lhe paI' ('r'

acto dign da prudencia úo govern da camal'a d BI'azil.
Dê-se algum tempo á convalc cença d orpo social, depoi de
tão grande enfermidade mo tem ido e ta gu ITa de li' .

anno e a cI'ise financei ra que a I rccedeu e a tem a'om pa
nhado. »

E a, porém, é a que tão da pportunidi'ldc; Juant ú
reforma, clle Paranhos e tá com o mai atleantado. E III'
quem pede que a I i declare ing nu o na ituI'o,
libel'to, itando o alvat'á de 16 de Jan i1'O de 1113. 
ponto vai aI 111 do que queria . Vi, nte, qu , I'eputand -o
ingenuos, pretendia deixai' a quc tã p r "inte ann cm
olu ão (1). Infelizmente alguma palavra que Ih sOa mal na

(1) (l Oljectou- e, II disse . Vicente n'e -a s s:ão, I' pondcndo
a Jequit.inhonba, (l que o art. 1.0 do pl'ojecto n.O 1, dizendo qu' os
filhos de mulher e crava, na ciclo' depoi' da publi aC;ão da I i
eriam de condição livre, deixava uma du,ida. em .olução, 1'0.

a de . erem in"enuo ou libel't.o , pOl'Ljue . eria pel'i"'o o eon. i
del'al-os ingenuos. Accr cent.ou·s que declal'ado. Iii ort.o dava
se por i o me. IUO uma tutela conv nient por part do "'overno
denegavam-o e direitos politico para lue não estavam prepal'ado .

(l Isso, que parece uma lacuna, não é uma omissão e sim Uln
pensamento intencional. Tão se quiz resolver essa questão
desde já, pai' isso que por 20 annos a solução não é precisa;
basta por ora que fique declarado que ão de condição livre.
Teremos, poi , tempo de ver o .COIIJO a cou a: 'e pa 'sam e d
resolver convenientement.e. » E certo que lle ac "e:' nt.ava:
(l e fo 'emo obrigados a decidit' iss de de jiL, nLã elll Y z ele
eleclaral·o liberto ,como se objecLou, elle Conselheiro o. declara-
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di 'cu ão talv z de J quitinhonha, faz Pal'anhos a umir na
I' plica uma attitud que pal'e e de combate, como e elle
e ,ti"e eguindo em relação á emancipa ão uma tactica toda
dilat l'Ía : cc Fal!a- c m pre ão interna e pre são externa e
entemle- e que paI' is já nã temo a nece aria libel'dade
ne'te importante negoci inteiramente domestico. Elle Con
. lh iro, á i ta de algun pareceres que tem ouvido, é obri-
ado a l'eLra tal'- e dizendo que já lhe pal'ece a que pressão não
ia do r:r verno, ma que o governo é tambem victima de

uma pre' fio. OnJe e tá, porém, a cau a di to, mai uma ez
pel'gunta? »

Tut\ i o no m m nto tI~,.agradava ao Imperador, que
,abendo qu a icléa ea na e upp nela que todo o 'abiam,
tomava para i ada n ura d pre ipitação, cada con elho
li pl'uden 'ia, cada allll ii á pl'e ão do e tl'angeiro, ou a
inl1uen ia exercida olre o mini teria.

Pai e:te, n'e a cgunda reunião o voto, de. abuco :
« enh r. Antc d dizer a minha opinião obre o cinco pro

j t aIl'e entados pelo"\ i conde de ,"\ icente, su citarei uma
qu 'tão de ord 111, a qual vo a Mage tade Imp riaI tomará
na consic1 ração qu mereceI'.

« P n o qu o inc pl'ojecto do illu trado Con elheiro
devem ee \"fundido m um só, pOl'que aliá, em vez da'
tl'es di cu sões de um projecto, teremos quinze di cussõe ,
corre pondente aos inca projecto . Ora, ne ta materia é
e idente o perigo tIe tantas discus õe . A deliberação deve
sei' p1'Ompla para fazer ce sal' a anciedade do enhores e as
e pemnça dos e cravo ,.,

« L° proje to. - É idéa victoria a no Conselho do Estado
a liberdade dos filhos da mulhcl' e crava, que na cerem depoi

ria pelo contrario ingenuo . Com effeito, pensa que a opinião con
traria eria summamente inconveniente. Em meno de ao annos
tepiumo centenul'e de mil homen ) que fi ariam com a nota
humilhante de libeptos. Seria acabar com i1 lucta da e cravidão
lmra entpar na lucta das incapacidade politicas, !Ltcta perigosa,
que nada ju. tificapia. 11
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da lei. É e ta a id 'a con agrada p lo J.O artigo d pI' j to.
« A grande difllculdad d ta di po i ão, o cuidado de

toelo o legi ladoro , é a ortc do r'c mnascido votado ao
abandono pelo cnhol' que nã tem mai intere e, ma ó
trabalho na I'iação deli .

« O projecto, porém, pal'a int I'e ar o enhOl' na ria ão
do recem-na 'cido on ede-Ih seu ervi o gratuito at
20 annos, se elle é hom lU, e até O' 18, e é mulher.

a Querendo, porém, pre\'enil' a hypoth . e de não qUel er o
senhor encarregar- e de a criação, pel'mitt projecto lU
alguma pes oa de probidade ou alguma a 'ociação autori 'ada
pelo govemo, po a tomar o recem-na cido para criaI-o e
educaI-o.

« Es a hypothe e não 'era regra gemI, porque o agri ul
tor, que olhar o futuro, ha de , enti,' que a con e ão da lei
é um manancial de no\'o. braço, de bra o utci, POI' lU
e e menore, além de exer itados e a o tuma lo. ao 'erviç ,
hão de, corno todo' hom I " t r apeg ao lugar da criaçã
á familia de que são adhel'ente .

« Todavia, a idéa, que o plOjecto con agl'a, p I'mittindo á'
ociedade autori aela pelo Governo o ncargo da criaçá()

dos recemna cido , lhe par ce muito abia e efficaz.
a ne ente- e, pOI"m, o projeclo de uma la una qu 111'0

judica essa idéa tão yantajosa. O projecto não c ncede a t e
ociedades os serviços gratuitos dos menore', como onc de

aos senhol'es. Qu int res, e, pois, tel'[lo es 'as ociedades de
. encarregal'-se da cl'iação e educação dos filho das esceavas?

« Com a retl'ibuição dos sel'viços até os 20 anno poderão
essas ociedades en aiae colonias agl'icolas de menore , como
as que existem na França, na uis a, na Belgica, e outro,
paizes, as quaes pre tariam braços á nossa agricultura.

« O projecto não diz até que idade as ociedades autorisadas
pelo governo tomai ão o encargo desses menores: mas a tran
siçãe desses menOl e em tenra idade, e sem pl'Ofissão ou
collocação em algum serviço, será uma cri e p riO'o a I ara
ene e para a sociedade.

« O projecto ficaria completo, se concedesse a ceiação e
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edu"cação dos filho das escrava , mediante os serviços gra
tuito , ate 20 anno.. :

« 1.0 Aos enhore ;
« 2.. Ás sociedades autorisadas pelo governo.
« Em todo o ca o 'enhores da escravas devem ter pre

ferencia. E ta preferencia, alem de 'eI' uma equidade pal'a
com os senhore , e tambcm do interesse das mãe e menores,
que a im não são el aI'ado .

« ma da con equencias da lei seI'á o gI'ande augmento
do xpo t convil'ia tambem concedeI' á Ca a de Ii 'eri-

relia, como compensação, o ervi o gratuito ate aos
20 anno '.

« ão concol'do om o artigo do projecto que maI'ca como
termo da escra id50 o ultimo dia do ao no de 1899 : se não
p demos maI'caI' um prazo mais bl'eve, é melhor nada dizer;
ada um calcule pela probabilidade dos facto naturaes do

na imento obitos, e pelas medida do projecto, quando
acabal'á a e ravidão; a declm'ação de um quarto de seculo
não é li ongeira ao Brazil.

« Pa ando á idea das alforria annuaes, é eyidente que,
e a no a circuln Laneias financeiras o permittir'em, e rôr

aUO'ln ntando o fundo da emancipaÇc"io, a e cI'avidão pMe
acabar ant do 33 anno que o I l'ojecto calcula.

..... Pl'Oj cto. - ! 50 con ordo om a institui ão das junta
centra. I muni ipaes e parochiaes. Est~ grande grande appa
rato e aterrador para o senhores, e e para os e cravos uma
animação funesta. A realidade será nenhuma.

« A histol ia do nos os corpos collecti o afiança que essa
junta, na maior parte dos lugare ,não e reunirão. Aonde
se reunirem é para erem funestas pelas intl'igas e adio
locaes.

« Em meu ceneeito as attl'ibuições dessas juntas bem po
dem scr exercidas pela: autoridades locaes. O collectol' m're
cadará e guardará o fundo da emancipação.

« Os promotores publicos, como curadore eraes, reque
rerão o que fôr a bem dos e cravos.
. « Os parochos se encarregarão elo peculio dos escravo ,
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collocando- de mod lWO\'eilO o e eO'uro. O juiz ue direil ,
sabendo, pelo balanço da ollectol'ia, o funu ua emancipnão,
em prapol' ão delle on ed rá a ai fo l'1'ia , annuae ao e Cl'ayo
que eHe colh rão dentre . que C rem pel nhol'e
indicacl

« Adopto, om já ui e, pe ulio do c 'Cl'a o, a alful'ria
forçada.

cr Operigo que "Vi onde d Jequilinhonha en' l'ó'a n
direito do escravo adquiril' doaçõ c heran a, ria tal z
possivel, se não e c n agra e a alfol'l'ia fOI'çaua; endo 'ta
admittida, o escravo, que adquirir doat;ão li ran a, fical'á
por consequencia liberto e em int re m tentar contra
senhor, em fomentar in ul'reiçõe

« Tambem adopto a disposiçã do pr jecto que pr hibe a
eparação do conjug s e I'avo.

fi: Finalmente, adopto a alfol'I'ia~ annuae , mediante o
fundo de emancipa âo, que deverá er maior ou m n r, ll

fOl'me as po ibilidades das nossa finança .
« Em meu conceito a liberta ão do "entl'e nã ba t . É

tarde para fazermos i to .mente, on em a alf I'ria pal'a
manter as e peranças das geraçõ s pl'esen te ',Lornancl pal'a
ellas a e cravidão mai doce.

« ão posso, como já dis , concordar com a di po ição
do aI tigo 7.· que estabelece a consagl'aç10 de um uia da emana
a bem do e:cravo, em g ral não aumitto nenhuma 11'0 i
dencia que altere o regimen da e cravidão, e mude as rela õe
do enhol' e do c cravo.

« Para que a e cravidão seja conservada por mais alO'um
tempo é preciso que ella seja tal qual é. Aliás irão as recla
mações do e cravos, as reacções dos 'enbol'es; d'ahi a intel'
venção da autoridade, e em ultima anal se a de moralização
do senhor e a impos 'ibilidade da escravidão.

« Quanto a mim os Regulamentos Ingl zes de '1831. e a Lei
Franceza de 1.8l:D, alterando o regimen da sCl'avidão, a.
horas do servi o, os castigos, etc., foram a causas que prin
cipalmente provocaram a abolição completa e immediata.

« 3,· Projecto. - O registl'O que este projecto estabelece é
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a ba e es. neial de toda. as pl'ovidencia ,a 'im da libel'dad
ti YenLl'e orno das ale l'I'ia annl'la s.

« Ora, e r ai tl'O, pal'a el' po sivel entre nós, aonde ha
muita n glig ncia inel' 'ia, aree duma anc ão muito

v ra inexoraveI.
« ancr.n que PI'oj CLO tabeIece é illusoria. \. meu

v r a ner:ão nno p6de el' outra senão a eO'uillLe:
« ti lei 1JI'e mne liV/'e o escravo que não fô1' malJ'iclllado

pOl' espaço de doi, {/Imos Sll cessiuo .
« Qu< nto ao. l'e em-nascidos dep i da lei que não forem

matri ulado. em um prazo brev', além da p na cl'iminal do
art. 1(39 do odigo d v m os enhore ,OITI' r uma multa de
de 20 a 100~ .

« Proj ct n°· 1· .5., - minha div rgencia quanto a
e L, proj to, ,6 a r pei lo do, detalhe não da idéa
prin ipaI. »

IV. - Projecto da Commissão.

abu 1 pód -, lizcl" c nqui ·tou, na di cu 50 do Con 'elhu
(lo E tad , o po to d lelU:lel' d'e sa reforma pela convic ão que
mo lr'ou d ua n ce', idade, ti' sua urO'en 'ia, e tambem pelo
conh cimenLo xacLo do mechan~smo que melhor a podia
erfeetuar m ft'i 50. Com eH ito, Zacharia , ao ompôr a
Com 111 i 50, n meia ( m 11 ele \.bril) Nabu o para pre iden Le,
com 'alI 1'01'1' -Homem ouza FI'aneo, (que 1'0 io'na e .
sub tituido por apucahy); ',Vicente é onvidado a a~ i ·tir á
reuniõ mo autol' do primeil'os .proj Lo. o: Ei '-lhe em
Ct'\ a,» crevja Znchat'ia a Nabuco, » a pl'eb mIa elo proj cto
ou elo peoj cLo.' qu a I' pito da exlin 50 ela e ravaLura
convem ai r, entm' Plol'tunamente ás Camara . V. Ex. é o
PI'e, id nte da Commi são nã poelia deixar de seI-o ... ,. Nada
lhe direi sobre a urgencia do trabalho, porque V. Ex. di 
P nsa qualquer declaração minha n' e entido.» Pouco
dias depoi , a Fala do Throno fazia a primeira aJlu ão á

III. 5
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;

refOl'ma, au ando, I r lodo o I aiz, uma tl'anha
como e pela pdmeil'a vez a naçá nli c qu lla ainda
tinha e cl'avo : II O elemento e'l'villlo lmpel'io, II di '
Imperadol', « lIão póde deixaI' de merecer opportwllllllente a
vo sa cOl/sielel'Clção, provendo-se de modo que, I'e peitada fi

propriedade actual, e em abalo profundo em 110 a primeira
indu t7'ia a agl'icu1tw'a, sejam atlendido os alto iI/tere e
que se ligam á emancipação.» phea nã podia er nem
mai cautela amenle cl'il ta nem mai gl'av'. euph mi m
- elemento servil, I'eveland Q pejo nacional' a refel'encia á
prop1'iedade actual, excluinuo o dir'ito do propl'i 'tal'io s bl'e

/0' que ainda não tinham na cido; . altos intere se ela
/' emancipação, acc ntuando o asp cto mOl'al da I'ef I'ma, apl' -

el)layam-n'a do modo mai 'olemnc, a pa o qu
oppol'luurunente el'a calculauo pal'a amOl't el' o h lU la
·urpresa. O ffeito do pal'agl'apho foi immen o. D poi d'eIl ,

o. inimigos do Gabinete yoltavam- e contra a l'efol'ma, a poli
tica apo ava- e d'ella.

abuco, ao ser encal'l'eO'ado d' a tal' fa, abia lU o g \' l'nu
não pi tendia apresentar I g n'e e anno o pI' j cto á a
mara, ,com o a umpl rol'a da maior importan ia, r olv u
fazer um estudo completo da que. lão para qu pI' j L
ahi se o mai perfeito po i el de ua mão, Zacharia ,

porém, persegue-o, tal ez pal'a ter a di cu ão acabada no
Con elho de E tado antes do fim da gu na, que Clip I'av'~ a
cada vapól'. Em 1 ue Maio, e cl'evia elle a 1 abuco : « Qu
noticia me dá V. Ex. do tl'abalh ~ n' rnente á emancipa ão '?
Ainda hoje esteve commigo Con elheil' TOl'l'es-IJomem e
as everou-me que V. Ex. não lhe tem dito palavl'il a tal r 
.peito. O neo'ocio é ul'gente. » Nabuco I'e ponde-lhe que tá á
espera das actas do Cuns lho d E tado, orno ba e do pro
jecto de que foram encal'l'egados.. 6mentc em i8 ue Junho
h ga a prirneil'a acta, e a 19 ele Julho a segunda. Em 12 d'

Agosto, Nabuco promett acabaI' o trabalho [entl'U de oito Ll

dez dias: « Descanço m ua palavra, » escl'eve-Ihe Za huria ,
« fico certo que o tl'ubalho impol'tante confiado ao sabeI' d
V. Ex. tará pl'ompto d otl'O de 8 a 10 dia'. Is o mesmo
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far i con tal' ollde convieI', II Imp l'adol' e tava, com effeito,
ancio ,Em.O de .\"'0 'L, abuco tem redigido o eu projecto,
o qual e enc ntra, 01 uma corr c ào, no « polygra
pho », m qu eU co tumava e crevel'.

O pl'oj t ue abu 'o é nviado pOI' Zacharia a ,~i-

nt , , apu ah ali -Tol're -Homem, que o[erecem epa-
radam nL a ua m nda·. E . a emendas não 5.0 con-
ord. não reca m obr o. me mo ponto; abuco tem

a im a lib rdau de tomar a que quizel', p rque cada um do
arLi"'o tinha ido acc ito, contand o u yoto pela maioria
da ommi ii . De a emenda, as de . Vicente 5.0
humanital'ia (1) e a m m tempo, por prudencia, alguma
I'e ll'i tiva (2 ; a d apu ahy 5.0, urna philanthl'opicas (3),
I'adi a me mo (4) alra porém, ri"'oro a (5)' a de Salle
Torr -H mem 5.0 toda ou qua i toda , autorital'ia ,no en
tido da inlegridad d p der dominical (6). Quanto 10 ivel,
1 abu o pI' fel' att nd I' Ú pouca altera õe u"''''erida. Elle

(I) s"il\l uggel'e qu o pai ou par nLe line do' filho' de
e crava pude em indemni aI' o 'enhor da-mãe para 0- cha.
mal'em 'i ua companhia.

(2) Divel"a . Vide Trabalho (do COIl lho de E-Lado) sobre a
eJ1tir..cção da escravatura no BraJil, pago 117. (Rio, 1 fi , Tn.
Nacional).

(3) a-os 111 que ces'a a obl'iO'ação de pre Lf1.I' el'vi o nO\'as
caLe"ol'ia ele 1ibCI'Lando .

(I) Lih I'Lação, por xernplo, lo o. C1'avo eviciado.
(5) Prohibi<:ão ao e c!'avo de recebel' hel'ança- limiLaçõe- ao

direito do r O'aLe, facilidade para alienar as mãe e'cl'ava em
os filho, Le.

(6). abu o mandava ntl'egal' à má libel'tada o filhos menOl'e
de eL anno em depondencia de indemoi a âo. alie -1'ol'l'e-
Homem qu I' indemni ação. Pl'OpÕO a 'uppro- ão do fundo de
ell1an ipa<;ão: (l EsLe fundo de emancipação, I) diz elIe "onero o
pal'a o E Lado, e o 1U0do pl'atLco de sua applicação, tom no meu
entendo!', °gravi imo in onvenionte de de-portal' na ei'cl'avaLul'a
espel'ança o. enLim ntos que não podem SOl' ati feito o que irão
sub LiLlli!' a r igna 'ão o pacion 'ia por illu õe pel'IO'o a , enfl'a.
1UOCon do ao me 1110 L 111 po a - <>aran tia - do cgumnça do ppopl'ieta
pio. léIll d'is o, quando e Leala de 2,500 000 escI'avo_, e- e fundo
de eman ipa 'ão, ainda ((u ja el vado a 10 conto;; cada anno,
tel'ia uma inl1uencia Lão in 'i<>nificante pal'a apl'O~-al' a época da
exLin ção ela .- l'avidão, qu não valia a pena de I' C01'1'er a lIer.
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tem, porém, que r diair uma xpo i ão do • t ma cI pro
je to que vae apre' ntat', e e. e tl'abalho 1al'ece dl'morado
a Za harias, qu, m de Novernbl' , torna a in i Lil': « r io
qu já o deixei descan~ar a. saz... R "'o-lhe o /'a 01' d apr. aI'
R conclusão da obm que deve ser digna d 1 tre da Lei,
como o d ,igna o u vizinho no' o coll O'a e amigo I

r. Vi conde d .\ba t . » E m 21 d Dezeml I' , quantlo
trabalho todo e tá pr mpto e vão c m ar a nrel' ncia da
Commi ão: « Kão appareceu bontem no Pa , que tomei
como indi 'io de quel' r de cançal' para dar hoj prin 'ipio a
debate do eu proj ct obre a emancipa ão, n/'onue me II' 
metteu. A sim vou ai el' e conto om a ua pI' n~, na
Secretaria da Agri ultura ás 6 hora da tarde em ponto. Todo:
os seus colleaas sião a i ado 6 aguardo a r pt ta do
l\1estre da Lei, como diz o Vi conel de Aba L • » Com .
Zachal'ias tomava pela re/'ol'ma o mai ivo inlel'e e 11
era o hom m pal'a uperi rment deI' nd l-a n Pal'lalll nlo
fazeI-a votar no anno de 1868 me mo e não liv : e inf Iiz-
mente prevalecido, pOl' ex e i a pl'uden ia, no n, lho d
E tado, a pr liminar de que 6. e trataria da qu tã, a aba la
a gnerra. ada pmva melhor do que a atlitud invcl'lida d
Zacharia. e ele Rio-Branco em 1 67 e m 1 '11, a 1'01' a, I 01' um
lado, ela servidão, ela aelscripção partidaria, e por litro, da
investidul'a elo g verno.

O sy t ma I abuco differe do y tema . Vic nte, principal
mente n' ste ponto :

1. Em I' rmar um '6 pI' ject em vez decinco. inc project
quel'ia dizer quinze eli. ussões : « Ad libel'uc;.10, di . em II ,
deve ser prompla, para fazer ce sal' a an iedad do ,enhore.
e a. e peran~as do. e cravos. A cle mai , a materia é r r SUe
natul'eza connexa e systematica, e poi o proj tos n~o dev m
er dependentes uns dos out1'OS, podendo ficaI' ella incompl ta

se não pa . arem todos. upponha-se que não Ia 'sa o pl'oj to do
registro do na cim ntos, quanto, rec mna' itl . não ficarão
reduzidos á escl'avidão! A idéa capital da IibCl'dad do qu
nascel'em sel'á iocompl ta sem um I'eai: ti' ev 1'0. »

2. Em dar a prc:~ I'eneia ao senhor da mãe obre o
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filho livre da e CI'aYa. ' m duvida, era mai confol'rne á
àloral que a prefcrencia C dada á' mãe'; ma' a im, pl"O
muI ada a lihel'dade do ventre sel'ia, n entender de Kabu 0,

a I eOI' fÚl'ma de aboli ii hnmediala, pOl'que era a fÓl'ma anal'-
hica. Dte m do qualqu l' y tema de eman ipa\ão imul-

tanea lh paI' ia pl'efel'i el á liberta ão do. na 'citm . A lei
Rio-Bran o rú chamada na Camara lei de Ill!I'ode-s, [JI'O-

ph cia qu nã e realizou em parte p la op 50, dada ao
'enh I' ntl' o rvi a apolice. Como plano de . Vi ente,
em qu nã havia a ind mni a ão da I i de 2 de eternbm,

mo nã hc vel'á n pI' j ct ele ~abu' , a pI' fel' noia dada
a outr m que nã nhol' cau aria a I'evolta do proprietal'io
'ontm a I i. C mo entim oto. da n a I'ande pl'Opriedade,
o ohuma I i d mao ipa ão tel'Ía sido mai cc lei de Herod '»
d qu a pr l)l'ia . ravidão' a con tan te intl'U ão de tel'
cei1'0 r oa lin I - a cada pal'to entre a CI'a\-a
e o I h r au al'Ía um Iara e te, int leravel vaivem a
enzala .

3. Em onnar obretudo na a ociaçõe que e ol'O'aniza 
m pal'a on ert r a cravidão m colonato: y tema que

Tabuco n5 d envolveu n ll'ojecto, para deixaI' maior"lati
tud ao g v I'no n s u R O'ulamento ,d peodend qualquer
grand initiati a qu , em todo o t mpo, e te quize e t mar
de impl autorização d I' dito.

4. 50 ha Junta. Em v z la Junta ha a implificaçã d
Ju tiça ordinal'ia e o privilegio judi ial m fayor da liberdade.

5. _-ão ha Irazo para a xtinc\ilo da e cravatma.
6. :.\"al u o r jeita a m dida' de . Vicente « que alteram

o regimen da e~ ra idã e a rela õe do enh r com o
escravo , omo a con agl'a ão de um dia na emana a bem do
escravo, o t mpo do el'viço, o modo do ca tigo, o trata
mento, etc. » por nã haver sancção na permanencia do ca
ptiveil'O para essa regulamenta ão legal.

7. Faz elo peculio nã uma tolerancia, ma um dir ito
do escravo e omprehende n'eHe o dir ito de rec bel' herança
(que Jequitinhonha, apucah , I\IUJ'itiba não qu rem), e da
alfol'ia forçada tambem um direito perfeito, que o e cravo
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indepedeOlcmente de Juntas, r lama elle propl'io da aut ridade
publica.

8. Tambem o fundo de emancipação n pr j cto Tabuco,
que con agra a outra fonte de renda do pr je t . Vicent ,
on Lava principalmente da « quantia fixada c m tal appli

cação no r amen.to geral u pro in iae », e perand elle
mai de uma forte quantia \ tadà annualment pr 0'1' iva,
do que da outras medida .

9. abuco con a ra a o prin IplO das pI'ovincia li I'C ,
i to é, quc e deCl'etasse para, mpre extincta a e cl'avidã na
p1'Ovincia oncle não houve se mai e cravo , o que tel'ia fa i
litado e estimulado desde 1871 iniciativa e emula 'õ , orno
depois a do Ceará e do \.mazonas.

'10. No projecto . Vicente a matricula não tinha ancção
effectiva, nem indirectamente, a m dida e tOI'nava m m ia
leO'al cle eman ipação, como c m a fOI'n1Ula de ai u o : «. O
escravo não matriculado ll'e ume-se livre, quac qu l' que
sejam as prova em contrari . 'I)

H. r abuco e. tabelecc a in t O'I'idade pe1'petua de tod{~ a
familia e crava: além dos conjuO'es, cuja eparaçã era pI' hi
bida no proj to . Vicente, o filhos de qualquel' i lade,
eSC1'avos ou ingenllos, s guem a condição da mãc , e e ta é
casada, dos paes. Em tal amplitude nunca, antes nem d poi ,
foi pl'Oposta a manutenção da familia e crava. Int lizmente
no e. tado de captiyeiro, toda a limitaçãe do podeI' cio senhol"
e te as podia voltar contl'a o escravo.

12. Estabelecia a intl'an mi sibilidade do dir ito sobl'c
filhos livres de eSCl'ava, excepto por successão. A omis ão
d'essa clausula teria dado logar ao trafico d ingenuos, que
ainda apezar d'elIa se fez até cel'to tempo, no I'cgimen da lei
de 28 de Setembro, por meio de editaes pal'a a vcnda judi
cial. (1)

13. Ás classes de escravo que o pl'ojecto S. Vicentc cman-

(1) Comp. OAbolicionismo, pag.76 e a intervenção do MinisLel'lo
Paranagua em 1882, pondo Lermo a eS'a praLica.
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cipava; OS da nação (,'. Yicente em ;) annos, Tabuco de de
100'0), o da. Ol'd n R O'ular s o, que ti"e:-- em alvado a
vida do . nhor ,o.' que ntr ga sem ao enhor uma p dra
jJI'ecio a do alai' da sua alfol'l'ia. Tabuco accrescenta outra
lembl'ada m ant ri re pl'oje Lo d Jequitinhonha, ilveira
da ~I ta, Wandel'! ), etc. (1) : o filho da staln liber, o
e cravo d C'Hn t \ da. h I'an a aI andonado::i,
o g 11 imp sibilitad s de ervir, o da hel'an a
ab-illle l{tio, 11 que niio houv .. 11 I'd iro. n ari, ou

t f· m tl'anO' iro. (E ta tI'. ultima cat goria
~ I'am, p r'm I'ej ilada pela Commi ão.)

14. P r ultimo, o projecto abuco abl'ange (além de uma
eri d m dida pr t t ra em juizo da liberdade dos

e cra o ) amI las faculdades dada ao g verno para todo o
acto e pl'O id n ia , que preci a. e tomar para attender fi
con equencia da lei: o novo influxo do trabalho livre, o
p rigo da agabundag m, a Ouctuação ocial do libertos e
do. menore livre .

Em r lação á m dida principal da I i, i t é, á liberdade do
na ituro, y t ma . Vicente, o ystema abu o (que
. rá o da ommis ã , que e1'ê\ o do Con elh de E tado), e o

tema Rio-BI'anco (Bom-ReLiro, Teixeil'a Junior) repr entam
tre olu .õe differente do problema ocial, tre. differente
tra ado da m ma tl'ada. O y tema . Vicente (o filho
entr gu a na ceI' á mãe) era ornai ju LO do tre, do ponto
<le vi ta d Dir it ; não le ava, porém, em contaa I'e i OOn
cia; xtl'emo ppo to, o s tema Rio-Branco (a indemni-
ação de 600 pela cI'eança de oito anno entregue ao E tado

pelo senhor da mãe) é o mai suave dos nal'cotico ,embalal'á
a propl'i dad terri Lorial na mai doce illu ão para despertai"
oito annos depoi , ao fragar do movimento aboli ioni ta; o
s tema abuco (a obrigação do enhor de criai' ou a criac;ão,
em a o d abandono, por conta d'elle) evita a por um lado
a apregoada anarchia da CI'avatura, proveniente da entrega

(1) Todas es as ela ses figuram na obra de Perdigão Malheil'o.
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gl'atuita a terc il'o do filho' da e cI'ava ( mo n pl'ojecto
. Vic nte) e por ouLJ'o o resO'at, como na I i d 28 de
',t mbl'o, le uma Cl'ean a line d oito anno lU p dia não

ter niIol' "enal, achal'- e ti i a ti' peada, moribunda, p r
uma apolice de 600,~, o que cra encarccer I O'alm me a pr 
pl'i dade e crava pal'a futul'a de apr priaçõe e in pil'ar a
intere ado amai nganadol'a conllan a n' lia.

tmndo toda probabilidad n n11u1l1 do' li' . planos t I'ia
impedido a rapidez da de agO'l'cga ão, uma vez ome<:ada. « A
vel'dade é que á vi ta da hi t ria, di ~aiJu o no n e-
lho de E tado, a ab lição gl'adual, que aliás t m id I ri-
meiro pen amento de qua i todo o IcO'i ladol' ,não tem
sido 6/'cequivel. Em qua~i toda part a m dida l'adua
indirecta têm tido pOI' con 'e (uen ia a ab liçã imultan a e
immediatn. » Nenhum do y tema tel'ia fl'u ·trado .. a J,i
historica', gundo toda "el' imilhan a, pOI'ém, o de Tabuco
não teria, no me mo O'lau qu a lei de _ d 'tembl', tl'an
qUll1isado falsamente o pl'Oprietario. O' Ip t l'ia ido mai'
ensivel sem o anesthe. ico introduzido p r Paranh , ma

por i o mesmo a escravidão compl'ehend l'Ía melh I' que
tinha entrado em liquidação fOl' ada, o I gi.lad r ntil'- h-ia
mai obrigad a apressaI-a; não t ria vindo toq) I', a
indiITeren a qu e eguio á lei, c mo 'e o pI' blema da lib 1'

ta ão de mai . de doi milhãe de e I'avo tiv e ido re ol
vido pela emancipa ão d que ainda haviam de na. ' r. Em
18'71 a difUculdade' eram maiol'ci:l pal'a a emancil a ão f'ita
pelos Con5Cl'yadores do qu teriam ido em '1868 pat'a o Li
bel'ae , e Rio-Branco, sem adoptai' aqu'lI re UI' 'o e fazer tã
pesada conce' ão, não t I'ia feito vingai' o projecto do Con e
lho de 'E tado. E te teria encontrad maior re i, tencia, ma'
pOI' i 50 mesmo teria diminuido a força da ommte, que o
ouLJ'o não pôde repI'esar. Quaes as outra consequen ia, ,
porém? É mais do que difficil, é impo, sivel cal ulm' o eff ito
da mais insen i el diITeren a, quer na velo idad da lei, quer
na resi teneia encontrada. As c njectura n' , e campo ão
pUlamente theol'ica , o que qu I' dizCl' que a oluçõe são
por 'ua vez p!'oblematica '. Quando se diz que utra medida,
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'orno p r exempl , a ernan 'ipação irnulLanea differida, em
ez ela O'l'adlIal tel'ia c ta ou aqu lIas con equoncias, uben

tend - que tudo o mai 'e pa sandu como se passou.
PI' pb tiZUI' é tã diffi ii pal'a tl'aZ como para deante. O que
acontec u durece-no b m pouco bre o que teria
aconte ido cahindo o monol' acontecimento na !li toda fÓI'a
do u looour ..ob!' tml na bi:toria da mancipação, onde, de
um Iad d outru, e 1ayam O'ualmen1C a umulado mate-
I'ine' para urnu grande explosão: ciul de I'a a, elo lado do
e rav 'p li1i a anti-dyna Lica, do lad do enhol'e.

II j 'L de ~abuc é um do lUai pel'l'eiLo typo da
lat, za e n i 'ào lU qu II r diCl'ia a I i : o ol'iooinal

e 1Ú tatI l'ipto' lU uma menda, uma he 'ita 10, ulUa Ya-
1'Íant , fundido ele um jacto. O inc pl'oject d ,Vicente
"üo a ad m um 'ó, de ba tado da JI'ofu ão de detalhe
qu llc tomam da I O'i, la 'ã p l'tugu za (L), I'cduzido un
a um al'tiO' ,alg'un a uma linha, cada um do ~u apI al'e
Ib d eman 'ipação implil1cado d modo a pl'oduzil' o
ma.'imo d li ito om o minimu de re i tencia e dilação.
Ob, I'val'- c-ha qu bcm pou a' ão a medida do projecto
Nabu o qu não tive em ido 101 ell uU pOI' ouLI'O in i
nuada, n on elh d E ladu a im como nenhuma m dida
t i I mbl'ada no on~elh de E tad C[U nã (jO'UI'a e na obra
d P rdioo[\o Malhei!' a E cmvidão 1/0 Bl'avil, o grande
manancial nde t do eram pl'over n'e e enLido é
e te o li\'l'o mai, ~ undo e b mfazejo ate hoje publicado n
Brazil. que ~abu o f z foi um trabalho I Ul'<.lmente de eool'-
d nação, d lec ã ,d O'I'aduação o montagem de idéa ,
suO' cl'ida u no' pl'Oj cto d . Vic nte(lei pOl tugueza),
ou na, llua reuniõe, de 2 e 9 de \.bril de 1 61, do Con elho

(I) Os lll'Ligo do ]ll'oj Lo de S, icente reproduzidos pOI'
Na buco, ão L xtualm 111 a copia da I i pol'lugu za; como, l'ela·
tivam Ilt ;i.libel'dad lo: na:;rilul'o o pl'ojecLo ubu o ou 11 lei
de 2 d 'Lembl'o de 1 ii" pI' jecLo '. i 'ente, a no- a lei de
emancipar,;ão t v orno rednclo!' da 'ua pal'le e sencial o legi la
doI' pOI'LuO'uez d 1 5G,
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de E tado, ou na obra de Pel'Cligão MalheÍI' (1), lue c ntém
o project.o até ntão apr s ntac!o em mal. ria de cl'ayi
dão, ou no Ll'abalho da Commi üe Franceza d qu
foram r latore To queYill e o Duque de BroO'lie (2)' ma a
cOOl'dena ão, a elec~ã , a graduação, a montaO' 01 tralando-
e de uma que. tão 0010 a da eman ipa~ào, é que f z o ara

cter, a phy i nomia da lei. Com pouca alI. raüc , como.
vel'á dos confronto, o pr j to ~abu o (lapidar.ão d pl'O
je..:tos . Vic nte), é o proj t.o da Commi ão, om o pl'O
jecto da Commi. ão erá o pr j cto do Con elh d E 'lac! ,
como o projecto do Conselho de Estado el'á a I i c! 1 -1.

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

Em 16 de Abril de 1868 o Con elho de E tado reune- e
pela primeira vez para tomar conheciment.o do proj clo da
Commis ão (3). E a di cu ão loma quatro e sõe ,d 16
23 e 30 de Abril e 7 de Maio. É uma di us ã vi a, minu-

(1) A parte da obra de Perdigão ~ralheil'o que maio util foi <LO

Con 'elho de E Lado (Parte 3.a ), Ó foi publicada em fin de 1 7.
No anno de 1 66 tinhaapparecido pOl'élll, o 1.0 volume, expo i ão
do DO '0 Direito em mateeia da e cl'avidão. Enl 1 Qô, tinl,am tam·
bem ido publicado o tl'abalhos de ilva I eUo, amara Leal,
Taval'es Basto ,etc.

(2) Além de outl'as, Nabuco, pal'a redigir o Parec r e Proj cI,o
da Commi ão e u tentai-o no Con elho, tevo a . guinte fonLe.:
projectos de S. Vicent , I i' POl'tuguezas, Pel'digão Malheil'o
(2 volumes, por ultimo o 3.°), as publica~õe de ilva eLto,
Camara Leal, Tavare Ba tos, Annaes do Parlamento, mi 
cellaneas, jornaes, l'evi .Las , eLc., 'obre a e cl'avidão, RelaLol'io
do Duque de Broglie, Ll'abalho da C mmi sõe Ingleza. e Fran
'cezas, Relatorio Jules Lechevalier (18.14), obra de Victor chml
cher, Aug. Cochin; CaI'lior, . obre a E cravidão nos E tado
Unidos, TourguenelI sobre a eman ipa ão do. ervos na Ru ia;
Troplong, \Vallon, BioL, Yanoski obl'e a e cl'avidão antiga, etc.

(3) Vel' o texto do projecto, o qual era precedido de um pal'ecer,
em que abuco expunha as razõe da Commis ão para ada
medida acceita ou rejeitada, em Trabalho sob/'e a Extincção da
Escravatura, Typ. Nacional, 186 .
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ci a cheia de porm nOl'e jnlere anle', e que con tilue um
d cum ola impre cindiyel para e tudo lanto da e. el'a idão
como da emancipaçã o Brazil (1),

LoO' lia prim ira I' união o Imperador intenero cunll'a
Olinda, qu qU81'ia d novo di utÍl' a opportunidade, imagi
nando uma gu rra apá outra, a nee ' idade de conservar o
e. er Ü no Ri I'and do uI de levanlar nova lropa :
II Então, dil'- e-ha para que tanla tropa? A guel'l'a já não
exi t, i lo e re pondel'á : - É para onter o pr tos, ....
E para qu tanto' imp t ? - ão nã ~ó para pagai' a
<livida, como para u ·tenlar a tropa, aliá nece aria para re
primil' pr to ... Pai bom, r plicar~ -ha, não abiei d'i tl
quando mpreh nde te esla grande obra da eman ipação, a
<{u I o i na láo p ado a rifi ia '? E e sabi i , como
de i i ab I" como .. , » Para Imperador o alarme do velho
l\farqu z já não é t lera el, c ellc interrompe: - « Já em
oulI'a oeca ião, ]) di e, « e fizel'am con idera 'õe g I'aes

brc a materia; agora tJ'ata- ómente do primeiro artigo
ao qual e de e I'e tringir a di u ã . 'D • 'atmalment Olinda
v ta nlra tud, PI õe- e a t do o favoI'e oneedido ao
e I'a o . G: Tudo i to ha de ter m I'e ultado en' berbeeerem-'e
ó rav o enhor ficarem coacto (2). » É elle quem
repre enla a imm bilidade: C mparado a e e maI'CO da an
tiga rd naç- • ~Iuritiba m mo caminha com a velocidade
do rai , Jequitinhonha é o extremo oppo to de Olinda: « A
popula ão está impre ionada, como diz o ~larquez de Olinda,
ma. a favor. » icente é progl'e ivo: io i t para que
nã haja indelllni ação pelo filho menor de sete anno que
acompanha a mãe alfol'riada; Nabuco tinha n'e se ponto ee-

(1) A di. cu são foi publicada em 1871 na Typogl'aphia a ional
com o t.itulo Pareceres do Conselho de Estado no anno de
18ü8 relativos ao Elemento eroil.

(2)" e temos de di 'pOr dos e:cl'avo da nação, appliquel110 o
product.o da veuda do me 100 pal'a a divida ou para algum
est.abele imento de al'idade ». Quant.o :i matI'icula : " Já temo
o as ent.amento do pal'ocho . i to é o que ba ta. " Quanto ao
peculio,re gate forçado, et.c. :" ão e tamo fazendo lei de moral.»
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dido á ra nda d alie Torr -IIomem u lenla-a orno um
dÍl'eilo sagI'Culo do senhol' ('1), Rio-Bran o m eJ'Lo ponLo
precede a mmi: ão, em ut1'O porém, é l'egl'e i"ta; é Ile
quem I ropõe qu no ca o de aliena ão da mãe 'J'a a a não
acompanh m, com no proje LO, todos ,J1lh in:" nuo ,ma
somente o menore' de quatorze annos, que s en a
de peiLo de _-abuco (2) : Rio-Branco, Da lei de 28 de eL mbl' ,
reduz ainda e a idade a d ze anDO . no onjun Lo, o cu
voto é um "ato firme a favor do pl'oj cl e da iuro, atl an
tadas ; su Lenta fortemen Le o pri ncipio levan Lad I ai' Nabuc ,
da pro incia line, que dei oi ex lue Da lei de 2 de 'c
tembl'o,

m forL paladino da propri dade e c\'avu apparc' , p I'ém,
pela prim il'a "ez no Conselh de Estad , é Bal'ào, d I i Yis
conde de Bom Relil'o, tanto mai aUlorizad quanLo a ua inLi
midade com o lmperadorel'a 'onhe ida. Ac' iLa a libel'dade d
ventre, dep i d pronuncial'-, e pelo alliam lHO c de lU Lral'
se aLel'l'ado e aLerl'ador, mas sú a qu r om ind'mni aJIO. É
um ponLo de vi ta nov qu, IHI' Lanto é o qu v m a tJ'ium
phar em 18/ Lna 1 i Rio-BI'an o. Até ntão a indemni ação de
que se tl'atan "a a da ria ão do ingenuo; Bom R tiro lU 'I'
a indemni 'a ã pela PI'OPI'i dad " p lo pI incipio do llal'lllS
, equilw' venl/'ellZ, « pelo di1'eilo ao fi'ucto ltio 1'ig01'OSO como
o que ha ob/'e toda a p1'opl'iedade escrava. » l'ifL aumilte o

(1)'" Se 6 duro que a múe Iii erta ou pal'a libel'lur- e pl'e. le
e sa indemnisac;iio, o E:-tado que a tome obre, i, O que nã é
justo é que a eX[le ·tat.iva do enhor, confiado na pl'ome -a da
lei, eja illudida, ,. A incl mnisac.:ão é rej iluda p I voto cios
adyer 'ario. da medida reunido.·.ao, de ,Vicenle outl'O,

(2) Nabu o :" uant.o ao § 3.° re ponde ao con Iheil'o Pal'a
nho' que na vel'clade es a condição - elo filllO. a 'ompanhar m
as mãe no ca o de alienação, pode em bara~or' a olienoc;ão c1'ella ,
mas é uma provicl n ia nece aria ao fim do lei, que é mant.er a
familia do es I'a\'o pela não sepal'a~ão ele pai. filho li, Po!' e, 50,

elDendo,d Paranlto em18710sin"enuo fica\'all1emleol'po ic:ão
do que pela I i ,'ilveira da lota (1869) o, filhos e.'CI'O\'O, ,que não
podiam seI'. pal'ado do.' pai enão sendo maio!' 'de 15 anno "
N'es 'e pon 1.0 a lei ele 2 cl et ln bro rovogou, J'etro,;radanelo, a
lei Silveit'a da Mota.
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principio d qu .'cja c n. idel'ado livl'e o teI'l'itori das pro
"in ·ia. onel a . cI'a\'idão fi 'aI' xtin ta.

aboli i ni ta' c man ipadore acentuam n.. ua pecu
lial'idad idi. rnCI'a. ia . a im Jequitinhonha não quer
qu a creança na cida. lin ~iam in"'enuo. e . im liber
10,' alie. TOI'1' ~-JJom mota contra o fUDdo de emanci
pação; ouza FI'ane não acecita em limitaçlle a. meuida
p I' mptol'ias d Pl'Oj to probibindo a paraçno da familia
c I'uva, a "cnda em hu ta publica. « E pl'cei o quc o~ prin-
ipio qu l' "'ulam o on tl'a to nã cjam a riOcado ao

d philanthropia fa I' á familia )'\ iI. » "Cm ponto a que
bj ta forl mente é á uer gação da lei d x epçã de 10 d

Junho de l 3:5. « A cca iã IIt par c inopp rtuna para
m d ruI' a ,,,cl'idad ontm O' e Cl'aYO , qu aUentam con-.
tra a vida d u. cnho1'e,. v ridade qu . e' foi julgada
pr ci a cm ép cu nOl'mae muit mai o devei' quando,
tl'atando- d man ipal' o. c ra\'o, a impacien ia o ha le
leVaI', mai u m no , a tentativa parciae' de in. urrei ão
contra o cnh rc '11'an o m "'cml (1). )
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abuco é qu m n'e as quatru e õe u Lenta o p o
todo do projecto, quem re ponde á obj c õe dá o e cla
re imento pela Commi são. N nhuma I aO'ina dão idéa
mai exa ta do u aracter como leO'i ladol' e politico do qu
a que contêm e' a ua di cu 'são no C n elho de E tad
em i868 em defesa do projecto que rediO'ira : para julgai-o,
para reconstruir a sua figura como Con Iheiro d Imperador,
para dar a medida das ua faculdade e do modo por que
funccionavam no momento da deliberação obre o mai
O'rave as umpto de E tado, têm e a &cta o valor de uma
verdad il'a photographia.

Entre outro' ponto defende eUe (c ntl'a Paranho) ina
lienabilidade dos pai' sem o: filho ingenuo (e ão d
16 de Abl'il), ou e era os (se fio de 30 de All'il) de qual
que/' idade que to em, CI em razão da nece idade de mant r
a familia do escravo»; 'U tenta fortemente (ontl'a TI m
Retil'o) a qualidade de illgenuo do que na eu livr ; embate
a indemnisação pela liberdade ti que ainda hã de na I',
cc A pI'opriedade do escra o não é uma propl'i dad nat1JI'al,
:e não aI nas uma propriedade legal, que a lei póde r guiar
ou restrinO'ir. J) u tenta fortemente o fundo d eman ipa fi
e a libertação da' pl'Ovin 'ias sem s ravos. Dil'-S -hia que
elle pI'evia o fact do Ceará do mazona. Toda e ta part
é cheia de verdadeira previ. ão,

e: OCon elheiro Nabuco, » diz o resumo da acta do Cons lho
de Estado sobre o artigo 2° (sessão de 23 de Abril), cc d_sen
volve as idéas do relatorio da Commissão obre este artigo
sustentando que a espel'an a de alfol'ria que se dá a eSCl'a
vos, em vez de er um pel'igo, é um elemento de ord m

de E tado Pleno, d clarou em vigo!' a lei de 10 de JuniJo, que
a execu ão das en en a 1'0, fi r cur o algum m todo o'
ca 'o em lue na me,'ma lei se impõ a pena de morte a e 1'0,

vos. E o mesmo det rminou o decI'eto de 2 d Janeil'o de 1 54,
fazendo ex 'epção do re 'UI"'O ao Poliel' Iod rador, Temo por
Lanto, que de do 182G aLé hoje e tAIll julgado pI'eci. a medida
excopcionaes obro e cra\'o.·, e que, si avi.'os o docl oLo" valem
contra lei:, a de 10 de Junho à 1 35 o, tá modificada ... ti
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publica. R ret ,qu no e tado a tuaI da coi a , a que tão da
man ira ã ficará com indecisa, e nada e terá re olvido,

nada fiz I' a bem ua O'eraçõe pr entes. Ora é na di -
po i 'ã de t artiO'o que e acha a principal provid ncia para
a man ipação par ial dos escI' vo exi tentes. Qual é a OI~tra?

A~ a1forria forc;ada nã podem dar enã pequeno I'e ultado,
porque d p ndem do peculio, o peculio da ontade do
s nho-re . O Duque de Broglie defendendo a lei franceza de i 9
de Julho d 1 1- ~ qu on ignava um credito annual para a
al~ ['['ia á u ta do E tado tambem dizia que a não er e sa
m dida, a outl'a, da ' al~ I'ria fOI'çada , nada faria' que de de
duzentos onn tinham o e cra"o' na fie panha o dil'eito á
alfonia forçada, . até pal'cialm nte e p (' pre taçõe ,podendo
compmr, um p r um dia d ervi o da emana até COlll
pl.tar . i ntl' tanlo edil' it era annullado p lo'
enhOl'e qu mbara avam, quanto p diam o peculio. Diz

qu artig nã ontém uma f rmula obrigatoria, senão
facultativa; que ao poder ~ g rae provin iae é licito
c n ignal no ol'çam nto a verba que fór compati el com a
po ibilitlad do m -mos 01' amento ou nada consignar,
c nada fÓl' po ivel' lue, orno a di po ição não é obrigato

ria tamb n ná é exiO'iycl, e poi n nhum reio pódc ella
cau ar de pl'etençõe xaggerada; que a providencia d
al'tiO' ,. nd pr po ta no Pal'lament francez ahi não encon
trou oppo i ã I o obj cto da fi u tão foram a preferencia
do que deviam sei' libCl'Lado. ; que a preferencias foram
deixada na França ao arbitrío do gov rno, e foi tamb m o
que pareceu melhol' á IUmi ã , que ne te proje to propüe
que eja o O' v l'l1 autorizado a r guiai-a ; que a Commi '-
ii não se oppõe a que a alfol'l'ias ejam dada p la autori

dade publi a d ac 61'uo om o enhores, e tal é me mo o
" to d'ella. 1 ão I al'ec u, pOl'6m, que e ta idéa f e con'i
gnad na I i como ab olula unica pOl'qu póde hav'l'
senh res qu abu m para 'c li\Tal'em pela alfor['ia, do'
peorc e cra" . Além di to ha outro ca de prefereDcia ,
com ejam a mãe d aquell . qu -ta lei OD iuel'a li re
Iuando na c l'em, o e cra o ca ad quando pel'teilcem a
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diver. os enhor e tão d unidú ou cpal'i1do. Diz que
o projecto deixa ao al'I itl'io e pmd 'n ia do O' verno r',g'ulal'
a fórnia e o pl'O e ,o de -a alfol'ria, pi' não, I'azão
para dizer- e qu é. 01 mne e perigo o o m do pl'atico d ta,
alforria : o pr j to nenhum 1))0 lo e tab le' . »

E quanto á pI'oyincia. Ii re': « Não vê I'azán na impugna-
ão que . faz ao 3°. R ceia-.' que appar <;a polI e 00' a,

provin ia o antagoni mo CJue houv no E tado- da 'niào
Amel'icana. Não ha analoO'ia aI uma. No E tado da niã
Amel'icana havia dilTercnça d I i , d pl'ill ipi c d int.e
l'e se.. Em uns E tado e tava c n aOTada a s ravidão, em
outr s el'a ella pl'ohihida. Aqui a lei é a m ma pal'a toda, a.
pl'Odncia , a e cm idão ha d a abar em t da m o t rm
da gera ões pre ent , . a s I'te de t da é a me ma quando
chegaI' e, se teemo, úu quand ahi acabaI' m cravo: a
differença é do, factos da cil' um tan ia, de 'cr mais 'edo
em uma que em outras. Lá havia tamb m razu ' poli~i 'as
pal'a sse antagoni mo. A n e.. 'idad da m ditIa tú d m n.'
trada no relatol'io da C mmi ão: é pal'a qu a lwovin ia ,
onde a e cl'avid3.o d ve extinO'uir- e prim iro, 10 am m a
concurrencia do braço escravos, organizaI' o tl'abalho liw('

chamar mais facilm nte a coloniza ão Eur péa; é pam qUI'

a provincias, onde ha poucos e, CI'avo.. , animada p la di 
Iosição da I i, c e 'fOJ'cem pal'a que s.ia mai' pl'Ompta a
extinc ito dos eu' e cravo. Entretanto s rá de °TUnde utili
dade que as provincias, onde ha O'ranc1 numero de 'cra" ,
possam, extincto este, aprov ita1' o n aios do tl'abalh
livre já ol'ganizado nas outras, e a COl'r'ente tIe I niza ã já
esteja e tabelecida n' lIas. l)

Ka 'e' 'ito de 30 de Abril (Al't. '0) deh1de a pr hibi õ

de venda de e 'cl'avos em leilão ou ha ta luhli aJ todo o
favores que eIl mesmo introduzira no proje to a bem da
liberdade e pl'otcc<;ão do eSCI'UVO, e a de1'oga~ã da p na,
cxcepcionaes contra s e cravos, que sugg riram Hio-Braneo
e Sapucahy. Rebatendo a uza Fmn o, ruja pinião "imo, ,
([ 'u tenta a nece sidade da abolição da lei ex epei nal
de 10 de Junho de 183 V

• Que eIla tem ido in fficaz e tá
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pr vad pela e tatistica cL'imina! : os cl'imes que ella pre
vine' t m augmentado. É uma lei inju ta, pOl'que de troe
toda. a regra da imputação cl'iIninal, toda a prOl orção das
p na'; pOL'quanto O' facLO. gl'a es e eno grav s são
confundido ; e não se on idel'am cil'cull1 tancias aO'gl'a
vante ou attenuante, como se os e CI'aVO não fo sem
homen , não tiv sem jJaixõe. e o instincto de conservação.
Que a pena de mOL'te e empl'e a morte, não é uma pena
exemplal' para ravo, que. ú vê nella a ce.. ação do males
da e cr vidão, Qu o suicidio fl'equente entre o escravos, e
a facilidade om que conre am os cl'ime. e se entregam
depoi el mm I,tel- ,provam bem que elle não temem a
mort . Que de de que. e tmta de emancipação e de melhorai'
o regimen da e cl'avidão, não é po sivel con el'var esta lei
que il'l'i ta os e cl'a os e não tem servido de O'al'an tia aos
enhor s. Qu abolindo- e a lei de 10 de Junho, não está

ab lida a pena de m rte, que se cl'ê necessal'ia' ma fica ella
reduzida ao ca o do dir ito ommum, 6 dada certas cil'
cum tancia aggravant . Que a uppl'e ão de todos os
recm os, em vez de facilitar a imposição da pena de morte,
tem diminuid casos della, porque o Poder Modem 101' a
commuta muita vezes pela violação das formulas ub tan
ciae d pl'oce' o. Que não ha semelbança entre os principios
qne determinam a excepção la lei militaI', e o que detel'
minam esta .xc pção da lei de ,10 de Junho. Que, se é de
temer que e ta m dida de anime os enhore, é tambem de
temeI' que a c n I' ação da lei de 10 de Junho não excite a
reacção do escravo. ))

Quanto á pena ele açoites: « Diz que a pena de açoites não
póele exi til' na nossa lei penal, desde que a Constituição
art. 1'19 § 19, abolia esta pena e a considerou pena cruel.

ão ha semelhdnça entre os açoite do escravos e as pran
chadas que se usam no exercito: são coisas muito diversas.
Que os açoite não são uma pena exemplar, porque é muito
familiar e usada nos castigos domesticos e principalmente
nas faz~ndas. É um castigo que não corrige, mas desmora
liza. É além disto uma pena que não mantem o principio da

lU. 6
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proporção das penas, sendo que o m mo numero de açoites
substitue a prisão pel'petua, orno ub titue a pri ã por 30,
20 ou 10 annos. As fOl'ças do e cravo é que r guiam o
maximo dos açoite, e pois o maximo vem a ser u m sm
para os ca 'os gl'aves ou mais grave . Que a execução de ta
pena dá lugar a muitos abusos, endo que em muito ca os é
illudida, em outros tem cau ado a morte. O que é mai digno
de observar-se é que o e cravo açoitado volta imm di tamente
para a ca a do senhor, insultando a sociedade com a sua pr 
sença, ameaçando a familia da victima O' seu per egui
dores. Que a objecção do Barão de l\1uritiba c ntra este para
gl'apho, deduzida do art. 113 do Codigo Criminal, qual
impõe a pena de açoites, não sendo por i so pl'ati av I a
substituição que o mesmo paragrapho propõe, nã proc d
contra as di posições; mas apenas exige que o Iara raph
seja emendado, adoptando-se, para este caso e outl'O , a. regra
do art. 3(; do Codigo Criminal sobre a cumplicidad e ten
tativa. Reconhece com o Bal'ão do Muritiba que s dá de i
gualdade entre a punição do scravo e do li I'e no ca o em
que a pena do crime fór simples j porquanto nesse ca os o
e cravo será punido com prisão com trabalho, p lo m mo
tempo, por que o livre é punido com prisão simples. Já havia,
porém, desigualdade de punição entre a prisão e o aç ites;
o que faz o paragrapho é substituir os açoite pelo traI alho,
que é pena mais sensivel e efficaz para o escravo. "

Assim como queria tucIo confiar do fundo de emancipa ão,
Nabuco previra a importaneia que havia de tel', como instru
mento de liberdade, a falta de matricula do escravo. ã .6
por isso, como para I'egularizar a condição civil do escravo e
não ficar ella duviefosa, queria elle que á falta da matricula
exigida, findo o prazo, cedesse qualquer prova em contl'ario
de escravidão. A idéa fõra lançada por Muritiba, Nabuco pre
cisou-a e vio o partido que podia tirar de uma impo ição
rigorosa. Era o defeito UO pl'ojecto de matl'icula de . Vicente
não conter a sancção, prati a e immediata, da libel'dade do
escravo sonegado. Nas autorizações pedidas, Nabuco contem
plara todas as necessidades a que o Governo preci ava de
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auender, toda. a faculdade de que preci ava de ficaI' munido
pal'a apre ar diri ir rganizar a emancipação e a ub ti
tuição do trabalho livre pela loca ão de erviços. Entre e sas
elIe propuz ra a faculdade de fixaI' o maximo e o minimo do
pr ço da alforria for'çada. A luz do que depois succedeu
não e póde imao-inar uma vi ão mai lucida das contingen
cia do futuro, nem mai in el'o desejo de acautelar a orte
do proprietaI'io :« Ao 3° §, diz que a fixação do maximo e
minim .é um beneficio para o enhor como para o e cl'avo.
Para nh I" P rque mantem- e o I reço do CI'U\' apezar
d progre i decre cimento do valor de la pI' pri clade em
razão da id a da emancipação. Pal'a o ra o, que I'á incen
ti o m tl'abalhal' para o eu pe ulio e para sua alf rria,
sabendo om erteza o preço della. Que a 'irn e evitam as
d manda por cau'a da avaliaç..1 I que erá aliá alta ou
baixa, conf 1'01 a inOuencia do enhor ou onforme a idéas
dominante m cada lugal', em fa 01' u contra a emanci
pação. »)

a e . ão de 7 de Maio a di cu ão do projecto era encenada
e} eO-llnd I' za a acta,« onclllindo a: im o exame do pl'O
je to, ua Mao-e lade ordenou ao nobre Relator da C mmi ão
que I'edigi 'd novo o dito projecto CaIu, a altel'a õe que
olTrera, para ,el' ainda suj ito á di cus ão do Con elho de

Estado. » E sa ultima redacção, Nabuco a tinha pr0mpta em
1.2 de Maio e foi confidencialmente impre sa.

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

o projecto do Conselho de E tado (com pouca variante o da
Commis ão) é, apenas m uma alteJ'ação impol'lante, a I i le
28 de etcmbro de 'i8'H, o que faz de abuco o v ['dadeiro

(1) Ver o confronto no Appendiee.
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1'eclaclor d'e a lei. O que accre ce n'ella, a pção dada a
nhor, póde- e dizei' que é o vehiculo da lei já feita, o mo lo de
fazel·,a tl'an ital'; es a mudança, é certo dá-lh outr e pil"jto,
outro caracter politico, como e n'um plano 10nD'am nt la
borado de emancipaÇ<1.o, em e aiteI'ar nrnhuma medida, e
intl'oduzis em as duas palavl"as com indeml1isação; ma não
altera o al"cabouço, a ~. rma, a equencia, a' combina ão da
lei, que fica sendo, c mo s verá, a repI'odu ção ph t gl'a
phica, o perfeito fac-simile da compo ição de Tabuco de 1 67,
aperfeiçoada pai" elle mesmo em 1 68. Vimos que o material
não fOl'a d'elle; que elle o tomou do. pl'ojectos . Vicente,
isto é, da legislação pOltugueza ou o foi bus 'ar, uma vezes
sem indicação anteriOI" no Conselho de Estado, outl"as dep i
de indicação, no repositol"io de Pel"digão ~lalheiro, no' tI"a
balhos das Commissões FI"anCeZas e no estudo compl to que
fez da historia da mancipação em Outl"OS paizes. ingu m,
entretanto, que seja conhecedor de estylo, attl'jbuirá phl'a
seal' incisivo, o paragl"apho curto, a redacção c mpl'ch nsiva,
as autorizações imperiaes, tanto o imperativo como facul
tativo das dispo ições latas, o traço jul'idico, cm umma, da
lei de 28 de etembro de 1871, a nenhum Outl'O r da tal' de
leis do Imperio. Elia tem, como todas as outl'a leis que elle
redigia, o seu cunho individual inconfundivel (1).

Na lei de 28 de 'etembr de 1871, como e vê do parallelo,
o que não é redigido pai' abuco, é da mão de Teix iI'a Juniol'.
I so, não pI"cciso dizeI-o, não diminue uma linha á partc de
Rio-Branco ou á de S. Vicente, na grande reforma que aquelle
realizou e este iniciou. O contingente pessoal n' as gran
des transfol'mações sociaes, que parecem tel' a fOl'ça e a 11 I"a
das marés, está longe de ser, como o queria Salles TOI'I'C 
Homem, a histo1'ia da goita rl'agua que faz lrasbo1'dal' o
vaso já cheio; a parte de Nabuco foi, como a de S. Vic ntc, a

(1) Nabuco dirá no Senado, em 1871 : li Concort'i com o meu
fl'aco contingente para os Ll'abalhos do Conselho ele ESLado, rela-

o tivos ao elemento servil, tl'abalhos dos quaes a Proposta do Go
vel'no lue se discute é, com poucas alterações, um Ll'ansumpto. "



ELABORAÇÃO DA LEI DE 28 SETE.InRO DE 1871 85

de Rio-Bran o e lambem a de Zacharias, e a de Perdigão
Ialheit'o um d' se papei nece sarios que em momento

dado, alO'uem tinha que de empenhai' cabalmente para SeI'

pos ivel o re ultado obtido, na fôrma e no tempo em que se
o bt ve. O impoltanLe, o impre~cindivel para a reforma (sem
altenção á circum tancia de fôrma e de tempo) el'a a re 0

lução d Imp radar e a adhe, ã do paiz, e e a tanto uma
como outra, e ta am a ente. Como e \"CI'Ú mai longe, não
é com }'edact01' da I i de 28 de etembro d '1 I Lque abuco
t m o direito de figurar - abaixo do Imperador que, com o
a ntimenlo da nação, foi o determinador ab oluto da re
f rma, - entr icente c Rio-Branco. O eu principaes
titulos ão outro ('1).

(1) r acleante a allitude do partido Liberal por occa ião da
lei de 2 de 'etembro de 1 1 e a campanha que a pI ecedeo
desde 1 6 , o a cuja fl'onte e teve abuco.



CAPlT LO III

o TERCEIRO G BI ETE ~ACHARIA

VOTO DE ABUCO O CON8ELH
E A GUERRA.

DE E TADO.

I. - Parte do Gabinete Zacharias na guerra do
Paraguay. O ministro da Marinha. - Nomeação
de Caxias.

o l\1inisterio Zacharias preencheu um periodo (3 ue Agosto
de 1866 a 16 de Julho de 1868) que se póde dizer o mais
difficil e ingrato da guerra do Paraguay. Pouco tempo depoi
da sua formação, em 1866, as armas aIliadas soffrem o
grande revez de Curupaity (22 de Setembl'O) e só em 186 ,
dias depois da demissão do Gabinete, é que caem em no o
poder as fortificações de Humaitá, ultimas trincheil'as do
formidavel Quadrilatero. Durante esse pel'iodo, nenhum fcito
d'armas verdadeiramente decisivo, excepto a passagem de
Humaitá ('1868, '19 de Fevereiro), vem tiraI' o espil'ito pu
blico, tão alerta, tão vibrante nos primeir'os tempos da
guerra, da apathia em que tinha cahido. A guel'l'a figu
rava-se intermina';eI. Caxi-as parecia querer venceI' pela
paciencia, pela velhice. É sómente depois da quéda do
Ministerio Zacharias que eIle póde precipitar golpes se
guidos sobre Lopez, passar a maior parte do exercito bra
zileiro pela estrada edificada sobre o Chaco, bater-se pes-



o TERCEIRO UABI ETE ZACHARIA E A GUERRA !l7

oallllente em Itororó, como Bonaparte em Arcole, - um
Bonapart de 65 anno , - aniquilar o poder militar do Para
gua em Avaby e Loma . Valentinas (Dezembl'o de 1868), e
atil'ar para a Cordilheil'a de Ascurra o destroços do exercito
de Lopez, de apos ado, fugitivo, faminto. Caxias, de certo,
não deixal'a a politica in!luil' em seus plano milital'e; a
d mora entl'e a repulsa de Curupaity e o investimento de
Humaitá, qu terminou p la rendição do que restava da ua
guarnição (5 de Ago to, 1 6 ), fMa imposta pela difficuldade
de preparar um exer ito m grande parte compo to de
recruta , deva tado p lo bolem, envenenado pelas agua e
mia ma do extenso 1antanal em cuja margens e sob um
01 ard ntp, e tava a ampado. fa to, entretanto, é este: que

toc u a Gabinete de 3 d Ago to, primeiro, o pel'iodo de
inacçã de Tu rot e Curuzú ( etembro de 1866 a Julho
de 1 61); d poi , a pal't apparentemente e teril da opera
çõe 111 tom do Quadrilatero, opera õe que se eguiram á
mar ha d !lanco, de Tu uty pal'a Tuyú-Cu', começada em
Julho de 1 61, e que, ch ia de con. equencia e deci iva, de
fa to, pal'a a cau a alliada, não era então comprehendida nem
tinha ainda sido ju ti ficada p lo ucce so final, ó alcançado
um anno depois, quando o Gabinete e retirava. A pa agem
de CUl'llpaity (15 de Ago to, 1 61), uma érie de victoria
pal'ciae" bretudo, o grande feito da pa agem deHumaitá,
ão c!al'õe n'e sa longa noite de anciedade ; ma o ataque e

incendio de uma parte do acampam nto alliado em Tuyuty
(3 de No mbl'o 1861), a dua abordagens do encouraçado
(2 de Mal'ço e 9 de Julho, 1 68), e a repulsa de Osorio das
trincheil'a de IIumaitá (16 de Julho, 1 68), eram outro tantos

. signae d que as defe a de Lopez ainda eram considel'aveis
e temiveis e que a ua obst,inação podia demorar indefinida
mente a guerra, até o Brazil fi ar extenuado de recurso,
como já se mostrava a R publica Argentina. I so natural
mente ener ava, il'ritava o Gabinete que, além 'de de ejar
illllstrar a ua administração por feito decisivos que puzessem
termo á guerra, el'a de continuo l'espon abilizado nas Camara
pela chamada« lentidão » de Caxia , e que não podia re -
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ponder áquellas cen uras com a vicLoria, que mai tarde
ha ia de s r o re ultado calculado d'a luella lentidão ·egura.

A pal'te do Mini tel'io na guerra foi, entretanto, amai
ardua e mcritoria. Não fõra pequeno sacrifi i ujeitar. e á
immolação do ministro da Gu rra pal'a conseguil' o ommando
de Caxia ,ainda que tenha sido um erl'O ( el' adeant ) a d cla
ração official d'e sa in ompatibili lad . O upprim nt de
homens e l'ecur os tornava-se mai difficil á m dida qu a
guel'1'ase prolongava e pelo cançaço que ella Ll'azia : duma
f6rma ou outra, os homen de todo. os partido' acreditavam
que ena s ia tomando um capl'iclto impel'ial e que era tempo
de inLel'vil' a diplomacia, de feitas, mo uppunha a
ilIusões de Lopez, com pIeLa o ilio de sua' força', a 'ua l'e lu 5.0
e sequestl'o de todas a relações e recur os extel'iol' . onse
guit' soldados n'essa ndiçõ s era mais difficil do qu no
tempo em que bastou a FUI'tado annunciar a d Lnção d
Frederico Carneil'O de Campo' . a captura do nlfl/'queN de
Olinda, para levantar um exer ito de voluntal'i . Quant
mais aspel'a, por'ém, a tal'efa, mais honl'o a foi para o
Governo, e a vel'dade é que não ces ou a l'em s'a de l' lula
que iam tomar os lugar do que o hol I'a, a d en a , a
mudança de clima dizimavam lU Tuyuty, ainda mais do qu a
propria guerra. Continuava, é cel'to, a falta de unidade do
commando. Não se tinha, porém, con 'eguido pouco uj itando
as forças brazileil'a , e não 6mente as de tena, as de mal'
tambem, a uma s6 direcção, lU vez das muila cabeça que
tinham antes de Caxias ('1). O Govemo com a maiol' I aldade
pl'ocurava evitar a desint l'ligencia entl'e os AlIiados. Da parte
de Inhaúma que commandava a e 'quadra, como ante da
parLe de Tamandal'é, a apprehen ão do perigo al'gentino l'a

ainda maior que a do perigo pal'aguayo. Mitl'e, O'eneral m
chefe, mas sem poder di cri 'ionaI io sobl'e as no 'a força',
inRistia pela passagem de HumaiLá. « O aniquilamenL da
esqlladm II'azileil'a », escrevia o almirante InlJaúma ao minis-

(1) Ver no .4.ppendice as instrucções a Caxias sobre a ua
posição com relação a Mitre.
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tI'O da lal'inha, I'eferindo- e a e e de ejo de Mitl'e, \t póde
tel' alguma liga ào om o lrojectado armamento da ilha de
Martin Gm>cia. » (2 de Agosto 186'1) (1). A attitude do almi
ranLe era determinada Lambem pelo receio de uma uble ação
arO'entina ntra Mitl>e e a \.lliança. Era esta a ua inte1'l'0
gar:ã a Go rn : « 1 a a tuaes ciecum tancias da Repu
blica do Prata r volu ionada ou em via de I'evolução,
conhe id com ii o nLimento do I'evoluci narios a
I'e peito do Impel'io do BI'azil, é p1'lldente a1'1'iscm' a parte
mais importante da no a marinha a uma ruina c rta e ine
vila" I, em on i ã de qu e ta rui na previne outl>a maioe
oudátriumphoá arma d Imperio?»(l1de etembI'O,l 6'1).

a admini, tl>a<:ã Za hal'i, di tingue- e, principalmente
m r laçã á O'U rra mini tI' da l\lal>inha. É Afl'on o C I o,

d poi Yi conde de Omo Preto, quem manda con teuil> o
p queno monitol' , Pará, Rio Cml/ele, Alagôas , Pimlhy,
Cea1'á 'anta-Cal!tal'ina. A ua a ti idade, deci ão moci
dade I>re p ndem aos entim nto ,ao impu\ o ,á ceie de
g\ 1ia da no a joven officialidad ; o eu temp eam nt l'a o
que cOnvinha então 'n mini lI'O da larinha, e tando a e 
quadl a nLreO'ue Ú pl'ud ncia de Joaquim J 'e Ignacio Uá então
Baeão e I 0'0 depoi '\ i nel d Inhaúma). Pal>a ati fazeI-a,
animal-a, e ao m mo tempo contel-a em ua impacien ia
contra o inimigo e em ua emulação d ante do Alliado, era
pre i um mini tro audaz c mo ella. A cartas de AlTon o
Ceio a Inhaúma ào, tanto quanto lhe I'a licito, podero a
in tigações pal>a tentar quanto antes, a de 'peito de tudo, a
pas agem de IIumaitá. II: Sacrificanclo- e algun dos encoura
çado qu e julga am impre tavei ,não el>ia po ivel effec
tual-a? O periO'o el>ia grande, ma o alcance moml, senão
o re uItados matel>iae da victoria, compen al-o-hiam sobe
jamente. E aquelles obstaculos SeI'ào na realidade tão formi
clavei como se afiguram a certa distancia? Poder- e-ha affie-

(1) Visconde'de Ouro-Preto, A Marinha cl'Outr'ora.
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mar a impo sibilidade de vencel-os antes de tentar fazei-o? »
(2 [de eteml 1'0 de '1861). Em 5 de Outubro: ({ Confio que
na pre ente guerra V. Ex. ha de praticaI' alguma coi a seme
lhante, ,enão maior, aos feitos do americano Farl'agut, cujos
encouraçados não eram tambem is ntos de defeitos. upprio
os o genio e a ousadia do general, qualidades que felizmente
nál) lhe faltam. » Suppõe que « a esta hora II já terá pas
sado. E ainda: « Quanto posso jnlga1', é chegúda a occasião
de verificar a passagem... Pl'ecisamos d'esse feito, não tanto
pela gloda, como principalmente pela necessidade de concluir.
Averdade é que nada ten tamos ainda de ousado e excepcional
contra as fOI,tificações pal'aguayas, entl'etanto que ir ai 'm de
Humaitá não é um impossivel para quem passou Curupaity.. ,
C1'eio, SI'. Almimnte, que V. Ex. vai empl'ehender, se já não
emp1'ehendeu, a solução do gl'ande e gl01'ioso p1'oblema... II

No Conselho de Estado ai uco tem repetidas vezes que se
pronunciar sobre questões ela guerra. De de que m 10 de
Outubro de 1866 o Diario Official insere na ua pa1'le of/icial
esta sequencia ele noticias poli li as: « O sr. l\larqu z de
Caxias vai cQmmandar as fOI'ças do Brazil em OpeI ações de
guerra com o Paraguay. - O SI'. conselheiro Angelo Moniz
da Silva Fel'raz foi, a seu pedido, exonerado do al'go de
ministro e secretario de Estado do egocios da GUeI'l'a. 
O sr. conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá, ministro
e secl'etario de Estado dos Negocios da Justiça está encarre
gado interinamente da pasta da Guel'ra. - O 1'. conselh il'o
Angelo Moniz da Silva Ferraz teve a graça do titulo de barão
da Uruguayana e foi nomeado Conselheiro de Estado ordi
nario, » fi ou patente que havia acima do Ministerio uma
figura reputada indispensavel para a victoria da causa nacional
no Paraguay e de cuja conveniencia dependia a conservação
do proprio ministerio. Sacrificando o seu ministro da guerra
á necessidade de mandar pal'a o Paraguay o l\larquez de
Caxias, Zacharias tinha d'ante-mão assentido á sua propria
demissão no caso de ser com elle a incompatibilidade do novo
commandante em chefe. Onde fôra dispensado o ministro da
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Guerra, p dia bem ser dispensado o Presidente do Con elho.
E e era o facto que dominava a situação politica: o Gabi
nete e tava á mel' ê do eu general e com elle a ituação.
lais longe veremo surgil' e a que tão, que se póde con i

d rar I sta de de a nomeação de Caxia á custa da demi são
de Fel'I'az. A ella prendem- e alO'umas das consultas em que
o Con elho de E tado erá ouvido.

II. - Desejo do Conde d'Eu de seguir para a guerra.

ma d'e a con ulta origina- e da in i tencia do Conde
d'Eu m er mandado para o theatl'o da guerra (1). Em 12 de
Outubl' (l 6) o eguinte que ito el'a apre ntado ao Conselho
deE tado: « . \. o nr, Conde d'Eu manife ta vivo desejo de
tomai' pal'te na guerra com o Pal'aguay como commandante
d'arlilhal'ia. A con eniencia politica acon elham ou repel
lem a conveni n ia de tal desejo? »

O voto de abuco fóra este: - « Senhor, Reconheço que o
Principe pod ria pl'aticar, comojá praticou, acto de bravura, e
que a gloria qu Sua Alteza adquirisse nos combates eria mais
um pre tiO'io para o reinado da futura Imperatriz, porquea glo
ria é o movei mais poderoso da admil'ação e do enthu ia mo
do povo. Já fui de opinião outl"ora que eria conveniente e
muitopoliticaan mação de uaAlteza pal'aGeneral em ChE'fe
do nos o Exel' ito, porque a ua quali lade de Principe impo
ria ilen io á rivalidades dos Generae e influencias politica .

om ado, porém, como e .tá o l\'lal'quez ele Caxia ,a convenien
cia, que eu antolhava, está ati feita pela posição Il'e tigio a e
d minante de e General. A ida de ua Alteza hoje me parece

(1) Ver Tomo II, a que tão da ida do Principe para o theatl'o
da guerra no Ministerio Olinda; opiniões de Nabuco, araiva e
Fenaz. Ver adeante nota elo Impel'ador sobre o commando em
chefe do onde el'Eu : II ••• Eu não pen ei em meu genro ~enão em
ultimo ca o. II
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inconvenient . Ou 'ua Alteza vai em uma po içã ub rdi-
nada, que repugna com a ua patente superiol', ou ai m
uma po i ão independente, que infl'inge a unidad qu teve
em i ta na nomeação do Jarquez d axia. Em t do
e attRndendo á phy iologia da paixõ humana, u
medo das que tões de am r II'opI'ia, que .ão fac i onc 1'

rendo no me mo Exel'cito e a hando- e em conta -to po içãe
paI' ua natureza rivae , a d PI'incipe a do G n raI. A eti
queta e as onveniencia devida ao PI'incipe hão d P<'I'
tUl'bal' e eml al'açal' o el'viço. O General [lar unveni n 'ia
de\"erá ouvil' ao Principe, póde ontrarial o, deve ontrarial- )
ahi estôo 1l10ti os de desgosto, que podem seI' peculad.
pela intl'iga. Sou de opinião qu o Principe não dev iI'), ('l3 de
Outubro).

Em Mal'ço de 1867, o Cond d'Eu dirige-se pes oalm nt
aos Consclheiros de Estado c m a seguinle carta:

« III"'" e ExlUO Snr. C nselheiro d'E tado Jo é Th maz
abuco de Araujo. - Em pl'e ença da' cil'cumatancia qu

obrigam o Governo Imperial a fazeI', pelo De r to n° 3, 09 I
13 do ol'rente mez, um novo appello ao patl'iuti mo de um
cl'escido numel'O de Cidadão, sinto-me impellid a,' no aI'

o pedido que já em outra oc a-iões official ou verbalmente,
dirigi ao Governo Imperial pam pre tal' meus ervi no
theatl'o da guerra. Em re posta communicou-me o G " I'no,
pai' officio datado de hontem, que resol era ouvir obre te
a umpto ao Con elho de Estado. N'esta cil'cum tan ia julO'
poder ponuel'al' a V. Ex. que empre foi e te o objecto d
meus mais al'dentes desejos, depois que a Nação Bl'azileil'a
tew-se visto empenhada na presente guerra.

« Tal entendo sei' meu deve]' desde que o PodeI' Legislativo
tanto me honl'Ou, conferindo-me posto effecLivo no exel ito
nacional e admittindo·me assim no gremio da sociedade bl'a
zileil'a; nem podel'ão pOI'lanto estes desejos ficar extin ,tos
emquanlo duraI' a contenda que sustentamos contm o Go
verno do Paraguay, embol'a elles emmude'iam nos ca os em
que se lhes oppuzerem os inlel'esses da Nação, aos quaes
tudo hei de sacrifical'.
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« T ndo- e, depoi que o Governo Imperial pela ultima
vez julgou deveI' l' .u aI' meu p dido, dado algumas mu
dança. no e tad da coi a , tanto fóra como dentl'O do
Brazil, ·UPf.uz que talvez po am tel' de appat'ecido alguns
do motivo.' qu poderiam n'aquella occasião actual' obre a
resolução d Gov mo, e pOl' i. o esp 1'0 que V. Ex. não
extl'anhat'a rue eu novamente in·j ta n' ·tc pedido.

« Deu Guarde a . Ex. - Paç Izabel, 11 de Março de
1 67. - Ga ton d' OJ'léalls. »

o C n dho de E tad no am nte ouvido (1 de larço); e
abuc s O'unda z pronuncia- e ontra o de ejo do PI'in-

cipe:
« O ard ot de jo qu o Pl'incipe mo tra de partilhaI' os

I erig da gu ITU 'D. diz ell , (\ é por el'to digno de lou,"or e do
l' onl1 cim nt do llrazileir :.ia tive a honra de dizeI' que
a 0'1 I'ia que 10l','entura ua Alteza alcança e, endn feliz e
vi t ri ria um moti Otle populal'idade e de enthu iasmo
para o r inado da futul'a Imperatriz. ub i tem, porém, os
motiyo~ pel qua' o n lho de E tado foi de pareceI' que
se nega e a I I'illl~ira li cnça pedida pelo Principe. ão e
fund u on lho de E tado m que o l'viço do Pl'in-

ip não eram ainda ne e ario; e fóra cs e motivo, o
a corelo podel'ia sei' hoje utr , por occurrencia de oo,"a ir
cum tancia qu p r v ntma des cm, OCon elho deEstado
fundou- e na incompatibilidade da pre ença do Principe no
Exel'cit a pai' de utl'O General ou sob OUtl'O Genel'al. E ta
incompatibilidade ainda se da. »

III. - Alforria de escravos para, o exercito:

Uma da~ questões relativa a guerea sobre que o Con elho
d E tacIo é ouvido, é a do re gate ele e cravos para servirem
no ex rcito. obre ella abuco dá o s guinte parecer:

« cnhor! O e taelo da guelTa é deploravel; pelo que dízem
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as correspondencias, o nos o exercito não tem força para
emprehender as operações, que a situação yantaj a do ini
migo hoje exige.

« Ent!'etanto a prolonga ão da gue!'l'a com a pequ na R pu
blica do Paraguay nos -desait'a ao olho do E tlan eir )
porque parece que ou não temo !'ecu!' o ou não temos
pat!'iotismo.

« E o nosso povo de anima, pOl'qu o eu caracter é o
enthu iasmo e não a per eve!'ança.

« Vossa ::IIaje tade, porém, que está á fl'ente da a ão, deve
continuaI' no empenho glorioso de alva!' sua diO"uidade, não
ob tante a indiffel'ença e a inercia que e vê' deve conjul'ar a
contingencias de uma paz que será uma vel'g nha para a
gel'ação p!'esente, uma indigna ão para as gel'a Õ futura.

« É pl'eciso reforçar o exel' ito, e refol'çal-o d de já, para
que elle possa sahir da po ição apertada em que se acha, c
dividiI'-se, se fór necessal'io emprehender divel'. a opel'açõe
em diversos pontos.

« Mas espera o Governo, 6 com r cruta , Gual'da acio-
naes e Voluntarios, refOl'çal' o exer ito com o num 1'0 que Ue
exige e com a urgenc;ia que as Íl'cumstancia reclamam?

« A consulta di!'igida ao Conselho de E tado revela que
não.

« Eu tambem não tenho esta esperança.
« Poderemos levantar uma força numero a, ma tal'de.
« Entretanto podem sobl'evir circumstancias, que alterem

o e tado actual das coisas, como ejam o l'ompimento da
alliança, a mediação da Europa ou da Amel'ica do NOl'te, a
cooperação tia Bolivia, a guerra civil na Hepublica A!'gentina
ou Oriental, e pois devemos p!'eparal'-nos anticipadamente
paI a pl'evenÍ1' tudo.

« Um complexo de causas conco!'re para a difficuldade, em
que estamos, de reforçar o nosso excl'cito com U1'g ncia.

« ão, entre ellas, a falta de recen eamentos; a qualifica ão
defeituosa da Guarda Nacional, que é a nos a milicia au -i
liar; o nosso vasto territorio; a popula ão disseminada; a
ausencia de toda força regular para seguir e app!'ehender os
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refractarias' a intriga politica, que convertem em perse
guição uma cau a toda nacional.

« E te e tado de coi a no adverte da nece idade que
temo de organizar a nos a força auxiliar; ma e te remedia
é de futuro e não é po i I hoje.

c{ ão é de admiraI' que não eja po ivel entre nó~ mobi
lizar a no a população, quando a França ainda agora e tuda
a applicação do tema Pru iano.

« Em todo o Cl o, a guerra no seria ainda mai de a 
tro a e no aniquilaria, e paI' leva em ma a, e por me
dida iolenta, que tal ez cau a em pl'ofunda reacçõe,
til'a emos á indu tria e á lavoura os braços que nella e em
pregam.

'esta cil'cum tancia é preci o fazer o que a outras
naçõ s fazem quando lhe é difficil mobilizar a for a

« Ou o engajamento de Extrangeiros, ou a alforia de
e cravo.

c{ O engajam nto de Estrangeiro é, além de moro o, muito
impopular, muito arri cada pelo perigo de indi ciplina e infi
delidade, ,além di to, ujeito a questé1e diplomatica , por
cau a do principio da neutl'alidade.

« Re ta o recur o d s e cravo , e cravo pl'incipalmente
das capitaes, aonde o eu serviço: pode er bem ub tituido
por braços livres, onde a ua agglomeração é um pel'igo de
ordem publica.

« E te meio seria adio o e os e cravo fo sem tae depoi
d oldados, se elle continua em escI'avo como o oito mil
escravos que Roma, tlepoi da batalha de Cannas, comprou e
armou.

« lUas não é as im; os escravos comprado são liberto, e
por con equencia cidadãos ante de serem soldados: são ida
dão, soldados.

c( É a Constituição do Impel'io que faz o libel'to cidadão, e
e não ha deshonra em que concorl'a com seu voto para cons

tituir os podel'es politico, pOI'que havel'á em er elle 01
dado, em defendei' a Patria que o libertou e á qual elle per
tence?
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«A inJ., ao mesmo t rnp-O e pelo me mo aclo, 'e faz um
gran le erviço á mancipa<;,ão, que é a cau a da iviliza ão e
outro grande sel'viço á o"uerl'a, que é a causa na i nal :
as im adquil'em-se oldado devotados pelo reconhecim olo
da liber laJe, di ciplinado" pelo seu habito de ob decel'.

« e eml regamos os e cI'avo na cau a da 00 sa indel en
dencia, porque os não empl'egaremo n ta guel'l'a?

« A PI~ovi ão de 23 de Ou ul)l'o de 1823 e a cle 10 de e-
tembro de 1824 mo tl'l'l.m que na Bahia fOI'am o enhore
obrigados a libel'tar escl'avo , mediante indemnização, pal'a
serem oldados na guerra da Independen ia.

« A Re olução de 21 de Janeiro de 1~28 atte ta qu , por
ol'dem de . 1\:[. o l'. D. Pedro I, se publicaram Editae par'a
compra de escravos para o ser i ,o militar e que effectivam nte
se compl'3ram.

« os Et;tados-Unido' o Pl'e idente Lincoln, nas ua PI'O
clamações de 22 de SetembJ'o de 1 62 e 1.0 de Jan il'O de
1863, mandou que e cravo que tive em a nece, ada
aptidão fos em admittido no Ex rcito e Armada.

«l\Iilhare deli s fOl'am ali tado , e erviram bem ... li

E re pondia as im á in 'inllação que d'essa fÓI'ma a nação
revelava a sua impotencia :

« Aquelles que dizem que o Brazil manif ta aos olho do
mundo sua imp tencia, compl'ando es ravo para n guerra,
estão em manife ta contradicção querendo, pOI'ém, que ejam
engajados Estrangeiros.

« Certo mais impotencia nacional 'e revela chamando
E tI' ngeiro do que os escravos, que aliás constituem um
recur o propl'io que a Nação tem em si me ·ma.

« Mas, nem em um nem em outro ca 'o, a Nação manife ta
impotencia; pOJ'que, como já tive a honra de dizer, muitas
vezes as ações tem recorrido aos E.. trangeiro , como pod m
recol'rer aos escravos aquellas que o tiverem, só pela diffl
culdade de mobilizar as forças naciona s, ou porque querem
poupar os braços que estão applicados á industria e á
lavoira ...

(( En tretan to as ações civilizadas hão de applaudir este



LIMITE ~ DA ABOl!: 'TlN.\. CO~[ O PARAOUAY 97

aclo que, intere ando á guerra, intel'es a tambem á emanci
pa ão ... »

IV. -A questão dos limites argentinos com o Para
guay. - Inhabilitação da familia de Lopez.

o Gabinete Za haria urge a que tão do no o compro
mi o, egund o Tratado de AlIiança, em relação ao limites
n'elle e tipulado e que a Republica Argentina pr tendia.
araiva, c mo vimo' (1), expedira, em 5 de Maio de 1866,

in tmcçõe a Octaviano obl'e a politica que devia eO'uir em
tão d licada matel'ia. Octaviano, porém, nã chegou a execu
tal-a (2), e o Con elh de Estado te e de r ouvido em
30 de el mbro de 1 6'1 obl'e a con eniencia de modificaI'
ou r n vai' aquella in. trucçõe , que obedeciam á attitude de

. Vicent , UI'uguay e Jequitinhonha no Con elho de E 
tado (3). O mini ·tro dos egocios E trangeiJ'o , Sá e Albu
querqu , referia-se d'e te modo ás in trucçõe de araiva
nas que em 6 de laia de '186'1, e na pl'e i ão de um tl'iumpho
pr rimo, li o ao mal'echal Caxia , O' nerali imo brazileiro no
Paragua : - cc O § '100 da in tl'ucçõe' itada tabelece a
acceilação dos limite determinado no 1'mtado de Alliança.
V. Ex. não deve admittil' a insel'\,ão d ·ta dau ula no Tl'atado
Pl'eliminal' de Paz sem expressa declal'ação que salve os dil'ei
to que pOl'ventul'a a R publica da Bolivia julgue ter ao terri
tOl'io da mal'gem dil'eita do rio Pal'aguay. A I'e 'alva de te
dil'eit f i expl'e amente e tipulada na revel'sae do 1.0 de.
Maio de f86õ, tl'ocadas entl'c o ·Sr. Con elheiro Octa iano e.
os rs. Castro e Elizalde. Q reconhecimento dos limites ueter
minados no artigo 17 do Tmtado de Alliança sómenLe exclue.

(1) Vide Tomo II, Livl'O IV§ VLI (p. 30.2-313), Capit. l[ e Appen
diee, mesmo Tomo (p. 425·464).

(2) Aviso da convocação do Con elho de Estado, 27 de Setembl'Ü'
de 1801 : " O sr. Con elheil'o Octaviano d' lmeida não chegou a
executaI' essas ilrtl'Uccõe . Este a umpto acha- e, portanto, no
estado em que se encon tl'ava na data l'efel'ida. /I

(3) Vide Tomo lI, p. 425-43 .

III. 7
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da discussão a pretenções do Paraguay, e de modo n nhum
aquella'> que a Bolivia tem ou julgue ter no futur , ao refe
rido tel'ritorio. Su tente, pei , V. Ex. a doutl'ina das referida
reversaes. » - á e Albuquel'que reconhecia assim o om
promisso da Alliança : só exceptua a o direito da Bolivia que
o tratado ou o seu protocollo annexo expres amente re al
vava. Era, porém, sobl'e o direito ou a pr tenção da Bolivia
que se fundava o expediente diplomatico de al'aiva para
evitar que a margem dil'eita do Paraguay fica toda para os
Argentinos. Como o leitol' e l'ecol'dal'á, seaundo a in tl'UC
ções de araiva, ao pas o que não nega\ a a briaa 'ão im
posta pelo Tratado de lliança, o Governo Brazileil'o de eja a
que o Argentino se cont<:.ntasse c m o terl'itol'io até o Pil 0

mayo, e reconhecesse desde logo como inteil'a pl'opriedade da
Bolivia o espaço entre o Pilcomayo e a Bahia Negl'a. Iais
longe, a obrigação do Brazil, re ultante d'aqu Ile tratado erá
estudada sob todas a suas face, por occasião da attitud d
Nabuco em frente á politica do Gabinete Rio-BI'an o. 'e te
seu primeiro voto a po ição que elle a ume é ta: a guerI'a
não é de conquista, os limites tom que seI' negociados Ile
ctivamente com a nação pal'aguaya no uso completo da ua
soberania, e não como vencido tl'atando com o venc dOI', e a
decisão final deve ser entregue não á espada ictorio a, ma ,
- proposição que Nabuco, annos antes de qualquer outro, é
o primeiro a suggerir, - ao julgamento dos E:;tado -Unido.
Nabuco pronunciava-se assim no Con elho de Estado em
relação a um acto do seu proprio M:inisterio com a libel'dade
que lhe dava o considerar-se questão abel'ta a reno ação das
instrucções de araiva, de que Octaviano não fizem u o.
Notar-se-ha tambem que elle se manifesta contrario á inhabi
!itação politica da familia de Lopez, que se exigia n'aquellas
instrucções.

É este o parecer que elle dá em 30 de Setembl'O ('1867), o
primeiro ue uma longa serie sobre a questão da Alliança :

« Senhor! O objecto sobre o qual deve o Conselho de
Estado pronunciar-se é, confol'me o Aviso de 27 do cOI'I'ente
as Instrucções de 5 de Maio de 1866, relativas ao Projecto defi-
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nitiv d Paz, olIerecido ao Go erno Impe.rial pela Confede
ra\ão Ar'g nlinu.

« o bl'eve e paço concedido ao Con elho de E 'tado para
o . ame de ta materia, não me foi po ivel consideral-a enão
pel'functoriamente. Limitar-me·hei ao ponto especificado no
Imp I'ial Avi o.

« • obre o Pl'ojecto definitiyo de Paz h uve o Parecer da
ec ão d egocios E lI'angeiro com um oto eparado do
r. Vi nde de Jequitinhonha.

« ohol" eu concordo com uma propo ição que vem no
v to parado e que em meu conceito bl'el va a toda as
outl'a' que 'tõe c mo que tão prejudi ia1.

fi: A pr po ição é e ta: lue no Tratado de TI'iplice Alliança
s6 é definitivo aquillo qu diz respeito á guerra e ao modo de
fazeI-a; toda a outra que tõe de em eI' e são empre
entendida mo pro i rias.

« Com effeilo POI' d i modo tel'mina a guel'ra : ou
pela. ui mi . ão ab lula de um belligerante a outro ou por
um tratado de paz.

« 1 primeil'o ca o, o vencedor adquire poder oberano e
ab oluto sobre o v n ido, póde incOl'poral' eu territorio e
di pór d' elIe.

« o egundo ca o, de um tratado de paz, a regra rela
tiva á convenç-es são em geral applicav i ao tratado de
paz.

« Não é certamente a primeira h pothe e que temo em
vista, porque não queremo a partilha do Pal'agua ou a ua
conquista.

« Dá- e a segunda hypothese, que é a de um tratado de
paz, orno bem se mostra pelo Projecto de que tratamos.

« Poi bem, ne ta hypotbe e o Paragua é parte soberana
e contraetante.

« Tratado d fini ivo obre o territorio sel'á o tl'atado de
paz, em que o Paragua é parte.

« Assim que o Tratado da Triplice Alliança, na pal'te relativa
aos limite, não é definitivo e pel'feito é llm tratado preli
minar, dependente do Tratado definitivo de paz.
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« Ora, um tratado pI'eliminar não é um tratado perf it , é
o que e chama ]Jacta de cOl1lJ'uhendo, e pai não obriga e
pode eI' modifIcado confol'll1 o e tado das e i as, ao t mp
do tratado definitivo e depoi . da vict ria.

« Sem duvida nem a cau a da guerra ~ i a que tão de t l'I'i
torio, nem a pal,tilha do teI'ritorio do Paragua ~ i a ondiçlio
da alliança.

« A questão de limite não foi senão incidente e preli
minar no Tratado de Alliança.

« Nem podia ser de OutI'O molio, porque para pel'fcição do
tratado de limites com o Paraguay e a Bolívia, não podiam
deixar de ser partes o Paraguay e a Bolivia.

II: Admittida esta questão, deve ex luir-se do tratad defI
nitivo de paz a questão de limite, aliiando-se ta que Lã
para um tratado collectivo em qUE; sejam parte Beazil, a
Republica A!'gentina, o Pal'aguay e a B li ia, e ·tipulando- c
logo o compromisso de commntter-~e ao Estado - nidos o al'
bitramento das duvidas que oecorreI'em.

« em a Republi a AI'gentina pode queixa\'- e de não cr
definitivo o Tratado da Triplice \Jliança quanto á que tão d
limites, porque tambem não é definitivo pal'a o Bt'azi!.

« Se, porém, e entende que a di posi õe do TI'atado da
TI'Íplice \.lliança ;'ão definitiva. ,con. tituem um facLo con um
mado, e o tI'atalio definiti o de paz não é senão uma fÓI'ma,
uma impo ição ao Paraguay; n' ste caso appI'ovO a ln truc
ções de 5 de Maio, menos na parte que inhabilita a familia de
Lopez.

« Esta inhabilitação repugna ao espirita do no so Codigo
Fundamental; ao principio de amni tia, que a civilização tem
consagrado nos teatados de paz.

« Se essa inhabilitação é convenienLe, seja clla conseguida
pela influencia da diplomacia, mas não estipulada ostensiva
mente em um tratado de paz. ('1) »

(1) Ver Torno II, Appendice, p. 463. A clausula da' instl'ucções
de Saraiva referente a Lopez el'a esta: « Fl'ancisco Solano Lopez
deve seI' expulso e sua familia inhabilitada para a primeira ma-
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V. - Amnistia na Republica Oriental do Uruguay.
Navegação da Lagôa Mirim.

Em ov 0111' de '1 66 u cita- e a que tão da amni tia
na R pulli a Ol'i ntal <.lo nlO"ua, pl'Op ta pelo O"eneral
FIOI'e', ma a qu Octa iano re i tia, fundando- e no Proto
eoll l'e I'vado m additam ni ao Com-enio de 20 de Feve
reil'ode 1 6 , n O" iado PUI' Pal'anho (Yi conde do Rio
BI'an o). abu o pina d'e te m do :

« M u paI' r que Govel'no IOlp I'ial annua em re erva
á arnni tia pi na, que o PI'e. idente da H publica Ol'iental
qu I' c need I'.

« 'ntend qu ati feito o obj cto do 2.° A1'tigo do
Conyeni de d F Y I' iI' de'l 65, pOl'quanto :

« 1.° \. amni tia, qu e pl'etende, deixa de parte os crimes
ommun ,e ó e r t I'e a rim politico;

« ~.o A ahida d ompl'omettido politico não foi um
baniment ,ma uma dei ol'taçào temporaria como e vê pelo
Pr toeoJlo m ad<.litamento ao obl'edit C nvenio.

gi LI'atura e pal'a todo os demai cal'go do E tado. I) Em relação
a Lopez foram estas as instrucções que axia levou de Pal'ana
gu:i, datadas d 1 de Outubro de 18G6 : I) Pelo acLo de barba
ridade que na pl'C cnte lu ta tem pI'aticado, pela gl'ave oITensas
que ao Impcl'io tem irrogado, ná mel'ece e te "'enel'al a menor
con id ração, e em vil'tude lo TI'atado de lliança que celebrou o
Imperio com a onf del'açã Argentina e a Republica do Uru
guay, não devemos com ell . tratar obre objecto alO'um. Fique,
portanto, V. Ex. na intellig ncia de que, e o me mo DicLador lhe
dirigir convite para conferencia, não d vera annuil' . Ex., salvo
e elle expI'essamente declarar que a con(eren ia tem por fim

entl'cgal'-se elle com as fOI'ça ob o eu commando a di crição de
V. Ex., sem l1 menor condição, visto que o Govel'llo Imperial não
acceita capitulação de fól'ma alguma om o me mo Dictadol'. Se
a conferencia fl)r solicitada pam a sim pIe tl'oca dc pri ioneiros
dc guerra, podel'á igualmente . Ex. acceital', obl'ando n'e te
ca,o com cl'iterio que a V. Ex. tanto caraeteriza. F'l'a d'este
dOI ca o não I'ão acceitos pedidos para confel'en ias, quaes
quel' que sejam.•
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« A ati sfação, que o Brazil ou outl'a ação ci ilizada pode
querer, não é nunca por animo idade, ma pelo pI'incipi da
neces idade, até onde e ta o exige, e emquanto ella dura: a
mOl'alidade da pena está, não na ua dUI'ação, ma na ua
impo ição.

« 'et'ia impolitico e odio o, faria máo ver ao olho das
açõe civilizada, que o BI'azil, tornando-se juiz de uma

questão interna da Republica Oriental, abu ando da ua in
fluencia, identificando- e com a cau a e com os dio do
partido que hoje domina essa R publica, s~ 0pl uze se a uma
amni ,tia que o chefe da ação diz que é nece saI'ia pal'a con
solidação da paz publica.

« As amnistias pa1'cíaes, e1lh01', faltam qnasi semp1'e ao
seu fim: se a amnistia quel' dizer e queciment.o (lex oblivioni ),
ella não deve conter m si mesma uma excepção irritante, que
sempre recorda o facto que se quer e quecel'.

« A historia diz como foi desa tl'o'a e seguida de funestas
reacç-es a amnistia parcial concedida por occa ião da a en
ção de Carlos II de Inglaterra; como a amnistia concedida em
1510 aos Huguenotes preparou o hOI'rores da noit de
S. Bartholomeu; como foi odiosa a amni tia oncedida em
18'16 pela Restauração, exceptuando tantos numes como os
de ey, La Vallete, Soult, Bassano, e outro.

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

« Se os compromettidos não podem influir na paz e na
segurança da Republica Oriental, não podem influir quanto á
guerra. Por outra, para que elles favoreçam a guerra» i to
é, contra o Bt'azil, « com forças ol'ientaes é preciso que clles
possam perturbar a Republica Oriental, fazendo pronuncia
mentos e levantando forças, etc.

« Mas o Presidente da Republica nos diz que a paz da Re
publica está assegurada e que a amnistia a não compro
mette.

« Flores é alliado sincero, elle é quem govel'l1a, é o Juiz
das circumstancias da Republica, elle não pode querer uma
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medida que c mprometleria ao me 'mo tempo a cau °a da
Republica e a cau a da Alliança » (12 de o embro).

Em relação á na egação da Lagôa Mirim, ambicionada pelo
rugua r, Nabuc é de par ceI' que e façam a concessõe

razoavei com a de ida garantias e compensações:
cc C n ordo c m o proj cLo do Protocollo redigido pelo

Direclor G ral la ecretaria, ratifi ando a conveniencia da
ab rtul'a da na eaação da Lagôa Mirim á bandeira orienta1,
con eniencia ('e onhe ida n art. 13 do Tratado de 4 de e
tembr dc 1 51 (1), e outr . im tornando e sa conce são da
nan'ga ão da Lagôa Mirim reciprocamente dependente da ce '-
ã pOI' parte da R publica riental da area de terreno nece ~

aria para \ aradouro da ,ilIa d- ant' Anna do Livramento.
« on ordo om a conce ão da navegação, tanto mai~

quanto, além da conveniencia, r conheço o principios de Di
l'eito alul'a\ invocados pelo Ministro Oriental.

« Entendo, p rém que ne te Protocollo e pai' connexão da
matcria de ia ficar on agl'ada em favor do Brazil a navega
ção do rio affiuen te da Lagôa, o ebCl liaty, Taquary e outros,
na egação a re peito da qual hou e a prohibição expres a, a
que se refere o Relatorio de '1861.

« Quizera tambem que a con e ão de navegação da Lagôa
Mirim fo e mais lib ral e po itiva, que ficasse dependente
s6mente da cessão do tel'ren e dos regulamentos policiaes e
fi ca , e não dos exame e e tudo , a que vagamente se refere
o Projecto amo se referiu o Tl'atado de '1857.

« Que exame' e estudos ão es es que ha nove annos não
têm podido sei' feito? » (8 de Outubro, '1 66).

(1) " Fica l'econ hecida em principio a 111 utua conveniencia, pal'a
o commercio, a indu Ll'ia, e benevolas rela õe dos doi paize ,de
abl'ir, por conce 'ão do Bl'azil, a navegação da Lagôa Mirim e do
Jagual'ão i bandeira da Republica Or'iental do UruO'uay. II o
TraLado de LimiLe de 12 de OuLubl'o de 1 51, a Republica Oriental
obrigou-se a ceder ao Bl'azil em toda oberania, para con tl'ucção
de porto. de abl'ioo, meia legua de terreno em uma das margens
da emboccadura do Sebollat~ e outl'a meia legua á mal'gem do
Taquary.



CAPIT LO V

o 16 DE JULHO (1868).

I. - A divisão dos Liberaes. - Tendencias repu
blicanas. - Eleições de 1867.

I o interior, a lucta, entre as dua fracções do partido libet'al,
era rancorosa e violenta. Lavrava dio contra Zacharin na
opposição radical, e elle parecia d I ital'-se em pl'Ovocal-o.
O seu talento de ol'ador parlamentar, emancipando-se, com a
idade e a experiencia, e impondo-se, om o prestigio da po ição,
tinha-se tornad incompat'avel. I ão era, como o de Martinho
Campos, uma capacidade illimitada de incommodat' e abor
recer o adver ario, era uma especie de pugilato cientifico,
Independent pela fortuna, ari tocrata pOt' seclu ão de habito
e altivez le maneiras, o pl'azer de Zacharias na vida paI' cia
)'esumÍJ'-se em preparaI' todas as noit :3 os golpes cert il'os
com que havia, no dia seguinte, de ticar sangu ao conten
dOI', Era-lhe preciso uma sessão cada dia para gotal' o
epigrammas, as allusães fel'inas, os qui naus humilhantes que
levava na algibeira. Falava no Senado diariamente, como o
jornalista e creve o artigo de fundo, com a ma stt'ia, a indif
ferença, a vet'satilidade que dá o habito em qualquet' profissão.
Mesmo no minist rio, o opposicionista mal se disfarç,ava; de
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facto, o mini ti'O não I'a, n'elle, senão um oppo icionista á
oppo ição que o ombatia, á maiol'ia que o acompanhava e á
pl'0pl'ia C I'óa. ma palavl'a a im penetrante, vitl'iolica, des
denho a, di oh'ia toda as vaidades no l'idiculo, corl'Oia todos

pre tigio, naturalmente xa pera a s adversario , como
Christian Ottoni que po . uia, em e cala tambem excepcional,
a faculdad do vituperio. A arma d'este, porém, el'a pe 'ada,
embotada difficil de manejar, ao lado da lamina l1exiyel relu
zente e le e do con ummado mestre. Durante os dez ultimo
an no d ua ida, lIe 1 67 a 181'7, Zacharia , pótl - e dizer,
ex l' e no nado uma vel'dadeil'a dictadUl'a padamental': dia
riamente o publi o pI' ura O.. us lIi CUl' o para vel' que ca 
tiO'o elle inl1igiu na Ye. p ra ou que tal'efa impoz ao mini tI'O
recalcitl'ant e a u pl'Oprio companh il'o ; elle é um
Ccn 01' Romano, que ex r e, em oppo ição de ninguem, a
vigilancia do o tumes politi o , até no minimos porme
nore , c mo o umprim nto da obl'eca aca do enadore, a
po tura mini terial, a pronun ia de palavl'a. ingleza. 'e se
papel, eU applica P I' ze amai I'uciante tortUI'a a ho
men de alti imo pundon l' e oI'l'ecç..'io, e i to cm con cien
cia talvez do orrl'imento fJue sua reticencia, eu orri o
glaciae, ua once õ. gl'a ia a lhe cau a\'am. O 0'0 to
da di ecção em politica c um dos mais r I'igo o de ati
fazei' s m I'e rva. O anatomi ta fa ilm nle e quece que tem
debaixo d e alp lia a fibra e o n rvo mai d lica
dos de um OI'PO vi o, ao qual a honra v da a canil são da
dÓI', entl'eO'a- ao pl'azel' de I' lalhal-o. Zachal'ia linha a
paixão da vi i e ção, o O' ni e o instincto cil'urO'ico; en-
tia o gozo, mo que pl'ofi ional, de I'evolvel' a vi el'a
pal'a PI'OCUl'al' o lumOI' occu/lo.

AIgun espil'itos libeI'aes gl'a itam já n'e e tempo para a
Republica omca- e a a enlal' o plano inclinallo d lmpel'io.
Tavares Da 'lo , um d'elles, es I' vendo a abu ('l3 de De
z mbr d 1 6'1) da « I'ibeira meditcl'l'anea onde fMa fuO'indo
do invemo li ol'te l), denu ncia já a nova t ndençia : (( Tl'is
li imo t mp , 'I'. Con elh il'o. É a epoca dos al'deaes
de casa a : aqui o R uhel" lá o no o Zachal'ia ! Vim bllscar
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inspira õc á EUl'opa. Levo-a , mas quão li el' as do que eu
sonhava! E te 6 um mundo que e acaba. A politica européa
e tá a tocar o eu millenium fatidico; pat'ece que nas ve p ra
do anno 2000, governos p vo tl'emem de (a\'or. ente- e
o ranO'er da peças d um ellifi io que e esboróa. » E r fe
rindo- e ao rumor da abdicaçã de Vi t r Emmanu I: « Entl'e
parenthe i , s mpre me pareceu um pri ilegio bem singular,
esse que al'rogam os senhol'es rei ; quand ninguem os
quer, abdIcam, aggravando a sorte do povos que ai andonam.
Por (ue não e retiram quando ainda tempo li ural' o mal
e remover o perigo da anarchia? Kão e tou pen ando no
Brazil ao escrever e ta ultimas linha . E, om tudo, bem e
podia pensar que o no 'so Brazil achar-se-ha a bl'aço c m
embal'aços da maior gravidade, se continuar o mesmo moclus
vivencli ..... » ('1).

abuco ra contral'io a todo e qualquer exclu 'ivismo e por
isto sentia a dilaceração do eampo liberal. A ilvino Caval
canti e cl'evia elle em 16 de Abl'il 1867 : « A politi a e tá
por aqui muito complicada, e não sei qual era o d nlace
cl'esta, a maiol' cl'ise que o Bl'azil tem tido. into estai'
mettido pela minha po::iição n'este grande barulho. ])

Muitos dos governi tas só e peram em abuco. aldanha
Marinho, um dos principaes, escre e-lhe (3 de Dezem
bro, '1867) da presidenoia de . Paulo: « E e homem »

(Ottoni a quem combatel'a em linas), « privou-me da liber
dade, e, na falta d'esta, me acho jungido a urna posição que

(1) Tavares Basto: era, pelo influxo norte-americano predo
minante em, eu espirita, um republicano natural. A coo ideração
ou convenieocia politica, que era o pe '0, o freio de sua imaginação
republicana, impedirá enlJ'etanto sua filiação ao novo partido.
Nem se pôde dizer que a morte o surprehendeu ainda monar
chista. Se vivesse alguns annos mai', elIe teria, pi ovavelmente,
durante a iluação liberal, repl'e 'entado na Camal'a um papel
proeminente e não o primeiro, e ter-se-hia identificado, em sua
madureza e completa formação politica, com a monarchia, que
era mais confol'me ao seu tempel'amento liberal-ari tocratico, ao
seu amor da selecção, e á ua indole reformadora e não revolu
cionaria.
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(

me aniquila, ma da qual não po o, nem devo sahir, para
mio daI' desculpas a lIinguem » (ao Imperador para não es·
colh l-o senador). « Vamo por deante e cheaaremo , eu ainda
o e pro. Ia, cl'eia, Ó tenho e pe['ança no Con elheil'o a
buco, uja lingua eu ntendo perfeitamente. Com e te ervirei

mpre com vontade e dedicação: abe o que faz, conhece
a itua~ão do paiz, e p['ocura remediar muito male que no
aftligem. » O jorna da oppo iÇão o indicam para o goyerno.

ão ómente o Proare· i tas e o Hi toricos, para quem e\le
é a, unica e perança de união do partido; Con e[' adores
me mo, qu , não julg mio imminente a volta do seu partido,
aI iam que a admini~tra ão pr ·idida PO[' elle sel'Ía de tole

rancia de j u tiça; 'que a conciliação, fora o ignal indelevel
d eu bapti mo mini te['ial, em 1853, e que \le nunca a
abjurara. A abuco, porém, não convinha o poder,

Do ['t lIe nã pI' ia a oIla proxima do partido con-
erva 101" que pare ia e pha elado de de 1 62-, e por i o não

afa tava a hypothe e de uma nova con iliação que unisse o
homen de valimento. Re ommendando ao Vis onde de
Camaraaibe on Iheiro 'ilveira Lobo, que ia pre idir a
provincia d P rnambuco, dizia-lhe: « ... é tempo de con 
tituir uma grande opinião, patriotica, gene['o a, ompo ta de
todo que de ejam ai ar e engrandecer e te paiz, minado de
intriga e paixões exclu i i ta e adio a ('1). » Na eleiçõe
de 186'7, abu o empenha-se por Fleury, Couto de Ma
galhãe , Pinto Lima, Tavare Ba to e muito outro, em

(I) ilveira Lobo, entretanto, não deu treguas á oppo ição. o
fundo do eu caracter politico, quando rião estava apaixonado,
eUe éra um tolerante; na mãos do partido, podia, porém, tomar
se, por indiff rença, uma pura manivella. POI' i o alllal-agibe,
depoi da el ição, re ponde a sim a Nabuco : « e m fo e per
miLtido acredital' que V. queria divertir-se com os eus amio-o ,
quando me e cl'evia dizendo que Sih·eira Lobo vinha nas me
Ihol'es dispo içãe de nos SI' agl'adavcl, eu teria razão de e tal'
bem mole tado. ThIa eu mc lembl'o de que meu il'mão Antonio n

(Hollanda Cavalcanli) " já me apre entou o Chichorro como um
Pl'e'idente com a qualidade que cu podia d ejar, e certamente
meu irmão não queria diverti!'- e COffimigo. n
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levar em conla a adhe ão partidaria, a qualidade de mini terial
ou opposicionista, inimigo instinclivo c m el'a de Camara
unanime , para elle a degradação do tema repr . enlati o,
digna todas de dissolução prévia. J'e a eleições ouza
Franco, Furtado, Chichorro, Thp.ophilo Ottoni, Valdetaro,
l\Iacedo, IeIJo Franco, Chl'i tiano Ottoni, J. Liberato Ban o,
Hemique Limpo de Abreu, P dro Luiz, lançam contra o abi
nete Zacharias um manire to acrimonio o : « Em ez de to ar
a fibra naCional, appelIando para o ali tam nto do olunta
rios ..... chegou ao ponto de atil'ar ao seio do exercilú, .om
para ahar o pavilhão brazileiro, uma cent na de alé de
F rnando de Ioronha! » P l' outro lado sUl'giarn na Bahia
doi' notaveis e quecido , havia annos retil'ado da poli ti a,
o Barão, dep is Vi 'conde, de '. Lourenço e o Barão. de Cote
gipe, dizendo ao Gabinete: « Em ;Uaio estaremo no enado.»
A victoria eleitoral, do Governo, porém, era certa e foi geral.
1\0 Rio de .Janeiro venceram Con er\'adol'es nos di tl'i to em
que o Governo não sustentou o candidato liberal mai fOlte,
por nãn ser p1'og1'essisla, como Eduardo de Anurade I ioto,
Valtletaro, Pedro Luiz; Minas elegeu Martinho Campo, hl'Í
tiano Ottoni, Pl'ados e alguns outros hi tOl'icos; mas a maioria
pl'Ogressi ta era esmagadora; o velho liberali mo era pl'ati
camente repellido da Liga. Na ses ão de f861 (1), á frente

(1) 'os 'a Sessã.o de 1867, Nabuco apenas a occupa de tl'abalho
de 1e"'i.lação, como o ll'oje to sobre crimes commeltidos no
oxtl'anO'oil'o, o projecto obl'e o proce o e julgamento dos pt'ivi
logiado do Senado, a questão da. revogação do seu decreto de
2 de Iarço de 1857 na parto do ex-i,!-{ormata conseientia, a que
elle 1'0. i::;te. (Comp. tOIlJO 1, p. 326). E, pOI'ém, ministerial conhe
cido, o quo tolhe na Call1ara o pl'onunciamonto de seu filho,
Sizenando Nal uco, eleito deput.a.do por Pel'llambuco, e de di
"el'sos amigo. que se queriam ala tal' de Zacharias. abuco pra ta
numeroso serviços ao GalJÍneto, ]'edige, como temos visto, di
vel' os regulamento, decl'etos e projectos (o Regulamento do
Juizo arbitral, de 26 de Junho de 1867, - a lei de 14 de Setem
bro de 18G6, eranl de abuco, - ver Tomo lI, p. 372; o decreto da
abertul'a do mazonas, o projecto de lei de emancipação, etc.).
Quanto aos seus Outl'OS trabalhos no onsolho de Estado, dUl'ante
a adlllinistl'ac;ão do Gabinete de 3 de Ago to de 1866, vel' adeante.
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d'e amai I'ia, o Gabin te não encontra tropeço á sua marcha: .
a 01 po i\ão do Bal'õe no nado onv rte- e em uma guerra
de anecdotas e pigramma ,na qual o P/'e 'id nte do Conselho
entia- e tambem á v ntade, e na Camal'a a juventude mini 

teriali ta atira- e em m do contra o velh Luzia, a quem
e a irre ren ia do moço como que de go ·ta e de anima da
politica. A fraqueza, lorém, I lini. terio era, pOl'a iro dizeI',
inO"enila; con, i tia na dependencia em que elle me mo e
havia c Bocado para com o genCl'ali imo da. for a brazi
leil'a em opel'açõc no Pal'go'uay.

n. - A questão Caxias: voto de Nabuco.

Em começo de '1 6 ul'ge, com eITeito, no Con elbo de
E tado, talvez amai ingulal' qu tão obl' que elle tenha
d Iii I'ado: - c Imp rad r devia conceder a demi ão ao
mal' hal Caxias, g nerali im no Pal'agua ou ao Gabin te.
A reunião IT tuou- em 20 dc F "cl'eil'o, i to é, no dia e
guint a la pa ao" m de Humailá, á hOl'a em que o nos (JS

enc UI'açados já d mandavam a A 'ump1iÜo, um mez ante de
Caxia rompeI' no auce a linha de fOl'tificaçõ elo Quadl'i
latero.

Foi e ta a exp sição que Zachaeias fez ao Imperadol' cm
pl'esença do Con elho de Estado:

« enhol'! Pelo tl'anspoI'te ch O"ado hontem do Sul, o mi
ni tro da Gu rra re ebeu d l\Iarquez de Caxia um officio
em que o General pede li nça pal'a retil'at'- c, allegando mo
le tia, mas I'ecebeu a me m t mpo uma carLa pal,ti ular em
que o l\larquez expõe francamente as verdadeil'a razõe que o
levaram a dar semelhante pa o. Es a I'azõ e re umem em
acreditai' o l\1arquez, á vi ta dos jomae e de ua corl'e pon
dencia particular, que o Go emo, longe de tcr n elle a me ma
confiança que a principio manifestava, pl'ocura 101' diver os
modos tirar-lhe a fOl'ça moral.

« Quando em Outubro ele 1866 o Governo onvielou o iUar-
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quez de Caxias para ir tomar o commando da fOI' a bl'azi
leira no Paraguay, e elle acceitou o con ite, sem outl'a con
dição que a ele plena e inteil'a confian a do Govel'no em ua
pessõa; eu declarei-lhe, em conv rsa, que ao GOY rno pal'ecia
tão neces aria a sua presença no PaI'aguay qu ) s II hou
ve se recusado a commi são e no par es e que a sua r u a
provinha da repugnancia de ervir omno ·co, e tavamo
dispostos a deixar o poder, porque para nó a guerl'a não era
que tão de partido, e o e sencial el'a acabal-a honro am nte
estive se quem e tivesse no poder.

« O Governo pensa hoje, como em L 66, que apre ença do
Marquez de Caxias é da maior c nv niencia no Pat'aguay, e
pois que o General inespel'adamente se mostl'a p r uadido,
aliás sem razão, ele que o Govel'no lhe til'a a fOI' a m ral, o
Ministerio antes quer I'etil'ar-se elo que u aI' do dil'eito de pedir
a exoneração do General, desfazendo com e tc acto as uas
infundadas apprehensões.

« De accordo com os meus collega. venho, portanto, p dir
a V. M. I. a demi são do Gabinete, ubmetlendo á apreciação
de V. 1\1. I. a carta do 1\larquez, que p ç li ença para entregar
sem ler» (1).

O Conselho é, por assim dizer, unanime em pI'onunciar-se
contra a demissão quer do Gabinete quel' de Caxias. « Seria
um perigo gravissimo », diz Abaeté, « a suspeita, ai nda que
mal fundada, de se tel' feito uma excepção]) (na organização
e diss01ução dos Gabinetes) « por causa de inl1uencias mili
tares. O sacrificio do pl'incipio da autoridade eria patente
n'este caso. » Jequitinhonha admira-se de que taes onside
rações, como as que allegou, entrassem o: na bem oJ'gaJli",ada
cabeça do general ll. S. Vicente, apucahy, abuco, Para
nhos, Muritiba, Bom-Retiro são de um só pensamento: que o
Governo dissipe, com explicações francas, a falsa supposição
em que está o General de que lhe não merece mais a mesma

(1) A acta da reunião de Fevereiro fo publicada na Liberdade
(Rio de Janeiro), numero de 2 de Fevel'eil'o de 1897 e seguintes.
A exposição acima é reploduzida d'essa publicação.
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confiança. 'ómente Olioda é pela demi ão do lini terio e pela
de axias, dependendo e ta do novo Gabinete.

Foi ste o voto de abuco:« Não considera ju tificados os
moti ° que o General allega para pedir a demi são, maxhne
na ve peras de uma a ção que se annunciava, e quando era
elle o mais propl'io pal'a executar o plano que traçara; atten
dendo ao cara ter e aos precedente do l\1arquez crê que ahi
houv aIlucinação.

I[ ja como fór, o facto é muito grave ou em relação á
guerra ou em relação á politica do paiz; ou o ca o e I'e olva
pela demissão do General, ou pela demissão do Mini terio.

« J primeil'o caso, ha a difficuldade da sub tituição do
eneral, e o tran torno ou demora das op raçõe planejadas.

o: segundo caso, a demi são do Ministel'io para satis-
faz I' ao General, e para e elle con ervar, torna impo sivel
qualquer organização que não seja da politica do Genp.I'al, e
a im lIa, erá nece ariamente uma mudança politica, por um
modo fatal ao stema repI'esentativo; POI' diver a que fo 
sem a intenções do Genel'al, a todos parecerá que a demissão
pedida é uma impo ição.

« esta circum tancia , o arbitrio rnai prudente é o lern
bl'ado pelo r. Visconde de . Vicente, isto é, que o Minis
terio não conceda a demis ão, bxplique os factos a que allude
o eneral, e lhe faça sentil' que ão infundada a apprehen
sões que elle tem de que o Ministerio não confia nelle ; não ha
inconveniente nestas explicaç-e do Governo.

« Com effeito, se o Governo, como elle diz, têm plena con
fiança no Genel'al, que de ar ha em que o Governo manifeste
e ta verdade, explique os factos e destl'Ua as apparencias?
Por outro lado, explicados os facto, o General não erá tão
temerario que tome a I'e ponsabilidade de abandonar o com
mando; deve elle pesar como maior o dever do General do
que o e cI'upulo do homem politico. ~

O Imperador, entretanto, não se conténta com o pareceres
dados. « P~lo que tem ouvido, II disse e11e, « é urgente uma
decisão. Observou-se que o larechal l\larquez dc Caxias
esperará resposta ao seu pedido para emprehender qualquer
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acção, A experiencia mostra que nem sempl'e se guarda se
gredo, POl'tanto, de ~ja ouvir ainda os Conselheiro ue
Estado sobre o que vai expõr pal'a e não vel' obl'igado a
con ultal-os de novo, O::. Con elheiI'o vil'am o que e pa u.
O Iini terio não pl'OpOZ alternativa obre a ua d mi ã ou
a- do Marquez de Caxias; di e que á vi ta d'aquella carta
particular do Marquez não podia deixar de pedil' demi ào,
porque julgava mais pr judicial a I'etira la do General. " te
ca o pergunta: - qual julga o Cons lho menor mal, a d 
mis ão do General ou a do Mini terio? »

Collocada a questão d'essa fónna, por a im dizer, ntre
o poder civil e o militar, o Con elho impul iyamente se 11'0

nuncia contra a primazia da espada. O pI'imeil'o a falaI' é
Olinda que diz: - « Posta a questão n' 'tes lel'mos abso
lutos, entre o Ministerio e o General, parece Iue 'te não deve
ser con, en-ado. » Abaeté, persuadido de que o Ma1'que:. de
Caxias não era o unico genel'a7, a quem se pudesse confiar o
commando do exercito b1'azileil'o, p n ava " r menOl' mal
da1'-se-lhe a demissão que havia pedido. Je luitinhonh ,
« re pondamlo categoricamente, como ordenou . M. Imp 
rial, acha menor mal a exoneração do General.» . Vicen te,
conservador, amigo de Caxia , pronuncia-se ontl'a e te
« por amor de um grande principio. » 'apucahy acompanha
o, Parece que o Conselho de Estado é unanime, Libel'ae e
Conservadores, os pI' prios intimos ele Caxias, são pela
demissão do Genel'al de preferencia li do Gabi nete; é cam te
ristico da intlependencia politica, da calma govel'llamental de
Nabuco que depois de todas essas manifesta\õe ,quand o
voto do Conselho el'a todo n'um sentido, elle, mini 'tel'ialista,
se pronuncie pela retirada do Gabinete e con el'vação do
General. Foi este o seu pal'e er :

« Quanto á nuva hypothese, que Sua Magestade se dignou
de propôr ao Conselho, isto é, - « O que deve fazer a Coróa,
se o l\1inístel'io, retirando o pedido de demissão, propuzer a
demissão do General? Qual é maiol' mal, se a demis ào do
Ministerio, se a demi, são do Genel ai? » entende qu esta hypo
the e é gl'atuita, por lue seria contraclicção quP- o Mini tel'io
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t Ollo pedido a ua demi ão, julO'ando mai~ util a con ervação
do Gen ral, vies e ao depoi . pedir a d mi ão do General para
ell e con ervar. Dada, porém, a h) pothe e, eria um fune te)
pr dente para o y tema repre entativo a demi ão do Mini 
tedo por impo ição do General ou pal'a ati fazer ao General,
tanto mai que e a demi são deve, pela força da coi a
opel'ar uma mudança de politica, porquauto o motivo de con':
fiança que determina a l'etil'f\(la de te Mini tel'io ha de tornar
impo . i el outra organização que não eja con el'vadora.

« Todavia e de pre ente, no meio do' lemento ubver
ivo que ahi e tão ac umulados, e á vi ta da ancicdade

publica p la terminação da guel'l'a, entende que a demi ão do
Mini t rio é menor mal.

« Por um lado, como já di e, a demi são cio general
imp rtaria o tran torno ou a demoI'a da opel'açãe planejadas.

« PaI' utl'O lado, Mini terio, fl'aco pela lucta em que tem
vivido, não t m fOI'ça pal'a a d mi ão do General; ha de
,ubl vai' maior lucta e uccumbirá pela illlpopulal'iclade,
t mando obre i a r p n abilidade da demora da O'uel'ra.

« onclue que na h pothe e, de novo 'ujeita, é melhor
conceder a demi ão ao l\1inistel'io fi ando para o linisteI'io
u e 01' a que tão da demis ão do Genel'al. l)

Essa attitude de' Nabuco, libeml, govel'Oi ta, detem o
panico dos con el' adore, o medo de estar m u tentando o
pl'onunciamento de um general da ua feição; Paranhos, depois
delle, pI'onuncia- e pela demi são do Gabinete, e logo em
eguida Torre -Homem e l\IuriLiba. Bom-Retil'o é pela con el'

vação do Ministel'io, caso a ua retirada tenha que el' eguida
de uma invel' ão de politica,'de uma di solução, na ve peras
da batalha pendente; peJa demissão, por' m) no caso de ser
possivel ol'ganizar outro mini teria do mesmo partido. A
atmosphera no Con lho de Estado tiuha mudado e dir-se-hia
que o Impel'ador re pil'ava melhoI' depoi que abuco lhe
abril'a a porta de communicação com a bal'l'aca d General cm
chefe, que os Conselheil'os preopinantes haviam fechado.

O Gal inete, porem, sahia ferido mOI'talmente pelo dilemna
impel'ial j póde-se dizei' que desde essa reunião do Conselho

m. 8
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de Estado elle vive á mercê do GeneI'al m chefe. Que e sa era
a sua condição, de de a demissão d Ferraz e os termos em
que foi annunciada, não era duyido o para ninguem; em
20 de Fevereiro, porém, ficou assim decidido, pode-se dizer,
por consulLa imperial. O Mini terio sentia a sua inferiori
dade na balança em que fõra pe ada peranLe o ImperadoI' a
importancia de sua conservação e a da renuncia de Caxias.
O voto de Nabuco, sobretudo por ser elle mini terial, o havia
esmagado. Nabuco apontara o tI'emendo peI igo para as in ti
tuições de tal precedente, mas rendia-'e á nece idade da
situação. Paranhos, a quem elle felicita"a pelo desfecho, res
pondia-lhe (3 de Março) : « Acceito e retribuo a' congratu
lações do gl'ande cidadão. Quanto ao fuLuro, D u!:; o faça
melhor do que V. Ex. prevê. Em todo caso invoco na ara da
patria, e n'este dia de enthu ia 'mo, (1) o auxilio do meu
illustre e querido amio'o, prestigio o parlamentar, abali ado
jurisconsulto e estadi~la de exlen a pl'~visões. »

Zacharias, porém, pronuncia em Junho na CamaI'a a palavra
fatal, - caudilhagem. « A mudança de poliLica inLerna não
se pMe operar por influencia da espada'e impo ição da cau
dilhagem. » ti: Quem é o caudilh ?» pergunta o Úial'io do Rio.
a: É o Marquez de Caxias 1 A caudilhag m é o xel'cito e a
armada! » O que o Conselho de Estado procul'ara impediI' em
Fevereiro, rompe com estrondo no Pal'1amento, na impl'en a;
a lucta entre o Presidente do Conselho, que se abia con
demnado, e o General em chefe vicLol'ioso, pOl'que, j'\ agora,
dominava com os encoUl'açados todo o rio Paraguay en
volvia pOl' tel'ra HumaiLá. É n 'esse momento que, de volta.
da Europa, Itaborahy, que desde i8õ3 entrara por a sim
dizeI' na penumbl'a, pI'onuncia na Bahia palavras que são
recebidas, se não foram formuladas, como um programma au
tOl'izado de governo (2), e de repente esse raio de sol nascente

(1) Tinha chegado ao Rio a noticia da passagem de HumaltÚ.
(2) " Embol a a malevolencia pinte o nosso partido, como avesso

á liberdade, como adverso á call a victoriosa do progl'esso, é
certo que o partido conservador, em todos os tempos, tem ervido
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illumina, de orte a Sul, onde tudo antes eram destroços, um
exercito conservador em armas.

Ainda d.ias antes de cahir, Zacharias defendeu a Caxias,
leu a oella carta d'este dizendo que não seria no fim de sua
carreil'a militaI' que, para evitar a censura de procrastinar
a guerra, elle consentiria em expôr a um revez, mesmo
pa sageiro, as forças que o Governo Imperial lhe havia
confiado. Mas a ferida do 20 de Fevereiro não podia fechar,
havia de s ngrar' até o fim. Era um e pinho para a altivez
de Zacharia dever algun dia ele um poder sem autoridade
á intel'po içãa de terceir , e e te adversarias entre elle e a
General em hefe, de facto entre elle c a Corôa; e a sua de
fesa do lal'quez de Caxia , se era leal, era de certo forçada. \.
dem ra da opel'açõe p ava a Zac:haria , e ninguem sabe o
que tel'Ía ac ntecido a Ca 'ia, e aquelle esti e se ainda no
poder luando chegou ao Hio a noticia de que Osorio fõra
rep llido n reconhecimento de 16 de Julho pela gual'nição de

á libel'dade á. cau a agrada da glol'ia e da gl'andeza do Bl'azil.
A li1.Jel'dade que é licença e desordem, o pal'tido consel'vador
repelle e detesta; a libel'dade, que é condi ão uprema e indecli
navel da di"'nidade e da vida dos povos livres, o partido conser
vadol' zela e a quer. Se a li1.Jel'dade é pretexto pal'a opprimir
direito, ella uma ficção detestavel; e a liberdade é o s 'mbolo
da anarchia, tl'aduzida pela igualdade da servidão, nós, os conser
vadol'es, a não quel'emos. Nós, o conservadol'es, queremos a igual.
dade pel'ante a justiça, o justo apreço, a igualdade do merito, dos
talentos das virtudes de cada cidadã.o, de cada homem, por mai
humilde que seja o eu papel na escala social. Ei ahi, senhol'e ,
a libel'dade e igualdade que honram os homens digno de s.erem
livl'es, A e la causa eminentemente bl'azi!eira- eu empre servi,
porque é a causa do nosso paiz e tambem do nosso partido; é
ainda a causa que a monaI' hia constitucional encarregou-se de
mantel'na religião intimada sua immaclllada consciencia. Entre
tanto, não dissimulemos, e mesmo não he ito de dizer : esta
quadra que atl'avessamos é muito gl'ave; os perigos nos ameaçam
e nos cel'cam por toda parte; o patl'iotismo nos está impondo
muita prudencia e serias devere. O' principios de ordem, que
têm sido a l'ença e a pl'atica do nosso pal'tido, não os abando
nemos, não; seja-nos com elles cara a liberdade constitucional.
Os perigos do peesente dão a medida de toda a dedicação que os
brazileiros devem ao paiz. »
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Humaitá. A populm'idade era de O Q1'io, libcral, e Mini
terio, que já era um tanto da pposição, não podia no eu
intimo deixar de ap,'oveitar a arma que aquella populal'idade
lhe d',lVa contra o General em chefe, de quem elle ag I'a d p n
dia. Osorio er'a e erá repre. entado d de então p I Liberae
como a victima da emulação de Caxia , quando não hou\'e
mais leal chefe do quee te para um bravo ás ua ordens ('1).

III. - Demissão de Zacharias. - Chamada
de Itaborahy.

Em Julho a situação torna-se intolel'avel, e o Iml erador
toma a occa'sião, que Zacharia mesm lhe offcrc e, d 'a ri
ficar, s m o pal'eceI" mini t I'jo a Caxia . E . II o ca ião foi
a e colha de Salles Torre' Homem, que Za har'ia c r' u a a
referendar. A posição do Imperador l'a s br'an cil'a; fõra
Zachal'ias quem nomeara alies TI'] es-H mem on lh il'o de
Estado e Presidente do Banco do Br'azil, nem e compr h ndia
que contl'a a vontade do President cI Conselho o nom de
Salles TOl'res-Homem pude se figul,at, na lista tl'ipli e do Hio
Grande do Norte. Depois de taes demonstra - da pal'te de
Zacharias, a qualidade de adversaria politico do mini 'leI'Ío não
devia pesar um instante na balança do PodeI' Moderadol' on
tl'a um homem que figurava no pJ'Ímeil'o plano da no' a poli
tica e a favor do candidato ministerial, Amaro B z rl'a, que
não tinha e nunca viria tCI' a mesma 'ateO'ol'ia. A Imp radar
~umpria mesmo o dever de re usa,'-sc ao cal ,'i ho le Zacha
rias, por IUC era evidente a iúéa do legisladol' n tituci nal,
{Iue a composição do Senado não ficassc el1Ll'C,"'Ue exclu iva
mente aos pal'tidos, quando inventou a e colha Impel'ial
d'entre uma lista em quc os pu,'tldos [odiam "tu I' todo
l'epresentados. Zacharias, PUI' sua vez, como o au tor do

(1) Desde que deixa o Gabinete, Zacha,l'ias toena- um censor
infatigavel de Caxias e da direcção que e le impl'ime á guel'ra.
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livro la i o da e cola Lib ral, (C o livl'o d'oiro ", como foi:
chamado Da 1 alll1'e~a e Limites do Poder Moderador, tinha
n' 'a attil.ude do Imp I'adol' o pl'etexto politico, a occasião
popular, de que preci ava, para ahir, pretexto era tanto
melhor para He, quanto elle o ele ava á all.ma de um prin
cipio. Apezar d'e a aLtitude de Za hal'ia , a verdade é que
se lmpel'ad I' re OII'C a ou 1.1'0 Liberal, e te, quem quer' ({u
fo ,e, t ria ref rendado a n m a fio de alie Torre -Horn m_
Zachal'ia pOI'ém ainda n'i o facilil. u a tarefa do Impe
rador, p r lU 1 diu-lhe que o di pen a e de indicar o u
u ce I'. O que elle de ejava era que a ituação cahi' e·
om II ' queria rompeI' lanças om a pl'opria Corôa que

o de p dia e pal'a i ~o eea preci o que entre lle não
colloca c o " u pal'tido, lue tel'ia de appal'ar-Ihe golpe.
O Imp I'ad r, hamando outro Liberal, pal'tidal'io, como
Za harins, do prin ipio da l'e p n, abilidade mini terial no
aclo d P d I' M d rad r, ma que divergi e d'elle quanto
a acedo (1) da e c lha d alie TOI'l'es-Homem, podia
evitaI' que a I'ôa f e tl'azida para a lucla do partido
a cujo g Ip fical'á de de então dil'e tamente expo ta até
a queda da m nar hia, vinl annos dep i . ma o pen a
menl.o do Imperadol' tava t do concentrado na gu ITa; elle
acha a- e an i amenl. identificad com a ituação militar
de Caxia ; temia, exa tamente n'e e momento, a mais
grave complicaçõe xtel'na, e por is, o re olve chamai' ao
poder o partido C n er ador, o qual ntão tinha, ao eu
olho , a vantagem d er: - para a terminação da guerl'a, o-
pal'tido de Caxia, cu geneeal de confiança; paea per'i lTO
que pud 'se COITeI' a alliança, o partido de Paranh , eu
diplomata de confiança' para a condiç-c cl'iLi a do The
somo, o pal'Lido de Itaborahy, s u financeil'O de confiança, e.
que a tudo i o reunia o er tambem o partido de . Vicente

(1) Zachal'ia declal'ou ao lmpel'adol' que a e"colha de . enador
pelo Rio Gl'ande do IOI,to niio era " acertada" e paI' i o não
podia tomar a re pon abilidade cl'ella. Discue o no enado, á apl'e
sen tação do gabinete Itaborahy.
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seu refol'mador de confiança, para quando a eman ipação do
escravos e tomasse po si veI. (1)

IV. - Attitude de Nabuco. O discurso
do sorites (17 de Julho de 1868).

abuco durante o lHinist rio Zacharias tinha- e con er
vado qua i silencioso; no dia, porém, em que 'e apr enta
no enado o ministerio conservadol' é elle quem rompe o de
bate. Foi e se o grande acto impulsivo de Nabuco; o mo
mento, por assim dizer incon ciente, em que o deus d sco
nhecido se apossa do oraculo e lança pela bocca d'elle palavras
irretractaveis, que geram o panico ou inl1ammam o nthu-

(1) Em um opusculo (1886), O Erro do ImperadoT', o pI'esente
escriptor accusou o ImperadoI' de ter retI'ogradado na questão dos
escravos chamando os Conservadores ao poder. Á margem do
folheto o Imperador lançou a seguinte re posta: u Foi pelo desejo
de terminar a guerra com a maior honra e pI'oveito (em I' lação
as nossas relações externas) para o Brazil que não cedi na e co
lha do senador. O ministerio liberal não podia continuaI' com a
permanencia de Caxias â te ta do exercito, e eu não pen.·ei m
meu genl'o senão em ultimo caso. II E as precio. as notas do
Imperador, algumas das quaes ão citadas mai longe, fOl'am
copiadas pelo sr. Joaquim de Sequeira que m'as communicou.
Taes notas e as notas ao livro de Tito Franco e ao livro de Pres
sensé, Les origines, são as unicas do Imperador de que tenho
conhecimento, sem falar de algumas palavras escriptas á margem
de outL'o folheto meu, este de 1891. Segundo, porém, o que o pro·
prio Imperadol' me fez a 'hol1l'a de escreveI', mandando-me as
notas lanc;adas n'esse meu escI'ipto, - Agradecimento aos Per
nambucanos : « Lêa-me e restitua-me o folheto, pai, sempl'e
tenho addicionado a 'sim as pal'cellas de minha vida. , devem ser
numerosos os opusculos politicas annotado. por ell . É de ne
cessaria encareceI' a importancia que teria a I'eunião d' sse.
apontamentos esparsos e na sua maior parte ineditos, a . im como
da corre pondencia do Imperador, que deve ser, e o leitol' d'e La
obra o avaliará pelos trechos que tive a fortuna de poder inserir
o'ella, uma verdadeira mina de revelações auto-biogl'aphicas
sobre os' motivos que detel'minal'am os seus actos e os princi
pias que o guiaram na construcção do seu reinado.
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sia mo nas multidõ impacientes, á espera da enunciação
prophetica,

O debate foi olemne como todos os que precediam a dis
soluções, tão ,olemnes como estereis, a causa já estando
julgada. A Camara mesma tinha-se reunido no recinto e
na tribuna do enado para ouvir, n'essa es ão de '17 de
Julho de 1 6 , a primeira palavra sobre a sua sorte. O dis
CUl'SO que abuco pronunciou foi curto, mas :roi talvez o
facto de mai séria consequencia em sua carreil'a politica.
Com effeito, e e di cur o, que erá conhecido como o dis
CUI'SO do SOl'ites, é o e talo da geleira que e vai preci
pitar das altul'as do Senado e do Conselho de Estado; por
outl'a, é o ignal de uma l'e sa de aggregaçõe de ystemas,
que começa ás yezes por uma palavra de premunição, por
uma l'civindicação iu ta, por uma reforma simples, pela li
mitação de um abuso inveterado, mas que na marcha as
sume outro cal'aCter; não é mai o retoque, o traço fino,
quando eja profundo ou abstracto, de juri tas, publiscistas,
ou phil sophos; adquire, como principio corro ivo, o odio,
o de peito, a maldade, o mal-e tal' dos descontentes; como
força mechanica, a tOl'l'ente da a pirações irrealizaveis, das
idéas novas indefinidas, da antiga ordem de coi as desapon
tada, até que o campo da instituiçõ s fica todo coberto das
,'aches montonnées da Revolução, Bastou o fervor, a fé viva
d'essa palavra inesperada, para unir as duas fl'acções ho tis
do pal'tido liberal em um s6 COl'PO, para infundir na opiniao
liberal, no momento em que el'a rejeitada do poder, a reno
vação de uma vida amplissima, como nunca tivera, porque
a vida não é senão a posse do futmo pela confiança e, em
politica, pela certeza do triumpho interrompido. o momento
da ql1éda, da morte politica, a intensidade d'es a intimação
de uma resurreição infallivel, feita por abuco do alto da tri
buna do Senado, insufllará no partido liberal e pel'ança que o
não deixal'á dissolvel'-se nem effeminar-se dmante os dez an
nos que se vão seguir. Sua vehemencia, n'essa occasião, honra
a generosidade do seu temperamento: não era elle que cahia
e sim um ministerio, cuja politica elle não defendera; iden-
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tificar-se com Ullla situação quando ella ae, e com uma con
vicção que não se mo trou quanu ella e tava no fa tiO'io, é
pelo m nos a pl'Ova de que e não' corl 'zã da fortun . E . e
di curso fazia d ~abu ,n'e a hOI'a me ma e no pI' prio
Senado, chefe do pal'tido Iii p.l'al unido; oblitemva comple
tamente, ao olho d, IIi torico., a . ua rigem on I'va
dora, a im como a de todo o da me. ma proced n ia. É
nos momento da [11'o\a<?ão e da ad\el' idade que vel'da
deil'o chefe se faz e se impõe porque n'elles é que o d inte
I'es e do motivos se torna Yi iyel pal'a todo~. Ia d qu
servia a 11m homem sem ambição omo Nabuco, (l no a
categol'ia de « chefe dos chefes », de « Agam mnon ll, que
elle vai occupar no con elho do pal'tid dUl'ante e, itio
de dez annas em tOl'no do pod I' p soai? O 'eu movim nt
fÔl'a cspontaneo, pUl' , de intel'essado; não fól'u S nã a' p
pl'ehen ão pela primeira yez nítida, Iam, offu. ant , dá
realidade elo nosso syst ma paI i tico, que nu n a fi, n m
podia 'e,,, outl'a coi a, em falta ele eleições vel'datl il'a, nii.o
a alternação dos pal'tido no govel'l1o a ontento do lmp I'a
dor. O discU\'so de 17 ele Julho foi um a ontecimento de i ivo,
n'este sentido: que se :'iabuco tem pr nuneiado outro, to
mado outra attitude, declal'aJo a bancarl'ota da Liga, I' i
vindicado a sua liberdade de ac ã ,com çado a di lancial'-. e
;:omo Olinda, a feição da no a politica teria ida int imm nt
diversa. E tava nas mão d'elle n'es e moment - que CI'

um vel'dadeiro :momento le Cl'ea ão, m que, pOI'tauto, Ó

podia intel'\Til' um (iat, uma palaHa cl'eadol'a, como a sua
foi sempre em politica, - ou di solver a Liga, a centuanelo
a autonomia do seu el menta cons rvador, levantando o
pl'incipio da autoridade; ou dar o signaI ela união, do 'qu 
cimento do passado, para a fOl'ma ão d um grande pmtido
democratico, homogeneo que ditiJ)utass a populUl'idael á idéa
I'epublicana, cuja 1'01' a imaginativa 'abuco r compunha Icm
brand -se de 1831. Qualquer do doi' can: inho', pai' ce
certo, tel'ia conduzido ao me mo de enlace, atl'avés ómente
de r giõe: diffel'entes. Robustecei' (\ a oligal'chia », eI'a
talvez precipitaI' ainda mai rapjdamente a imaginação, o
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nthu ia!'imo libel'al pal'a a Republica. N'essa manife tação
repentina contra o ab oIuti. mo da Corôa ~abu o era movido
pelo in tin to monal'chico, p Ia idéa de evitar a debandada, o
abandono. O tom do di 'curso é deliberado, ma. entrecortado,
nel'vo. o, quasi jacLanl , - no mtanto impulsivo, - como
se o 01'ad01' e. Live. se fazendo um e fOl'ÇO e assumindo uma
attiLl1d , de que. 6 elle ln !'imo podia caleular Loda a gravi
dade, medil' a con~eql1encias ulteriol'e.. Rep1'Oduzo-o na
integm porqu , de algum modo, om elIe começa a phase
final d lmperio:

« O H.• ADUCO : - r. PI'esidcnte, sou chamado á tri
buna P0l' um motivo que em minha con ciencia (talv ze teja
em I'l'o), é muito imperioso. E. te motivo senhores, é que
t nho ap! r hen ü de um govel'l1o absoluto; não de um
gOV6l'l10 ab oluto de dil' ito, pOl'que não é possiveI ne te paiz
que está na mel'i a, mas de um govel'l1o ab OluLO de facto.

«. O n. OTTOi'il : - Apoiado.
« O 'H. Allue: - O porque, enhores, hei de dizer.
« Ap na quel'o faz I' um prote (o contra a legitimidade

do minist rio actual. ..
« O n. O'l'TONI: - Muito bem.
« O n. NAIl co : - '" ma peço ao nobres mll11st1'OS

da COl'6a que, s porventUl'a achai' 111 inconveniencia no que
digo, em relação f! posição que occupo de Conselheil'o da
COl'6a, u lhes peço, digo, a exoneração do cal'go de Conse
lheiro de E tado, pOI'que, senhol'e..;, prefiro a tudo a mi são
que r cebi dos meus concidadãos ele acompanhar a opinião
que me elegeu e que me collocou neste lugar.

« O SIl. O'l'TOl'i1 : -Muito bem.
« O Sn. I AIl CO : - Já d Ial'ei que não pI'etendia dizer

senão muito poucas palavras. S gundo uma expre são que
em OUtl'OS annos eu reI eLira quando ascendeu ao poder o
ministel'io de 24 de Maio, eu elil'ei: « ão é aqui que se
fazem ou desfazem o mini 'tel'ios. )) Não quero demorar o
momento em que o ministel'io deve ouvir o vel'edictwn do~

el ito immediatamente do povo a respeito da sua approva
ção ou da sua reprovação; quero apenas fazer um protesto
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(eu jà vou dizeI), não obre a legalidade do ministerio actual,
porque em verdade a Corôa tem o direito de nomear livre
mente os seus ministros, mas sobre a sua legitimi lade. E
vós concebeis a dirferença que ha entl'e legitimidade e lega
lidade. A escl'avidão, ve1'b'i g/'atia, entre nós é um facto au
~orizado por lei, é um facto legal, mas ninguem dirá que é
um facto legitimo, porque é um facto condemnado pela lei
divina, é um facto condemnado pela civilização, é um facto
condemnado pelo mundo inteil'o.

« Dizia Santo Agostinho que a Pl'ovidencia el'a tão gl'ande
que não peJ"miLtia o mal senão porque era tão poderosa que
delle derivava o bem. O bem a que eu alludo, senhores, é a
unidade do partido liberal, é a concentl'ação de todas as

.forças democl'aLicas no sentido de s~lva!' o syst ma represen
tativo, que entre nós está em manifesta decadencia.

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

« Está demonstrado o bem a que eu alludia. Este bem,
senhores, é, como disse, a concentração de todas as fOl'ças
liberaes para o grande fim da salvação do systema repl'esen
tativo no Brazil.

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

« O SR. BARÃO DE S. LOUHENÇO : - E ainda ponho.
« O SR. NADUCO : - Ah! ainda põe!
II: Bastal'Ía, senhores, este facto de anormalidade, de ex

cepção do systema representativo para justificar o meu con
curso com as fo!'ças que se acham congregadas, para o grande
fim da salvação do systema representativo.

Cl E como não inquiro qual a razão por que o nob!'e mi
nistro dos negocios Estrangeil'os, qual a razão por que o
nobre ministro dos negocias da Justiça, qual a razão por que
o nobre ministro dos negocias da Agricultura, exprimem hoje
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no ministel'Ío uma opiniã con el'vadora, quando elles foram
proximamente liberaes, não deveis inquiril' qual a J'azão, se
não houves e esta a que allud ,por que me acho unido com
o liberae pal'a aquelle grande fim.

« nhores havia no Parlamento uma maioria liberal
con tituida I la vontade nacional; uma maiOloia tão legi
tima, tão legal como têm ido toda a maioria que temos
tido no paiz...

« O R. Z.\CIIARlA E TROo El'i110REo: - Apoiado.
« O R AIl CO : - .. o k10 I O'itima, tão legal orno po-

dem er t da a rnaiol'ia que hão de vir emquanto não ti
ermo lib rdade de leicã (apoiados) ...

« O n. VISCONDE DE JEQ. IO['INllONllA : - I o é exacto;
todas ã a imo

«O no :'lAR co : - llavia um mini terio que J'epre en
tava e a politi a. E diz i-me: a I litica tendia a de
cr cer? ã . pel contrario, tendia a augmental' tendia a
um grande d envolvimento, desde que o nobl'e ~enador pela
pI' incia I Rio de Janeiro ( ctaviano) a on elhou a unidade
do lados em que e di idia o partido liberal.

~ E a maiol'ia tendia, p r con equen ia, a cre ceI'; o mi
nisterio, qu a I'epl'e entava, d cahio, não pOI' uma vicissitude
do y tema reI r entativo, não porque uma minol'ia se tor
nas e maioria, mas pOI' diffel'ença que houve na relaçõe
da Cor6a com os seus mini tros.

« Dizei-me: o que é que acon elhava o sy tema represen
tativo? O que é que acon elhava o r peito á yondade na
cional? em duvida, que outro mini terio fos tirado des a
maioria. Ia fez-se i to? . ão, senhores, e devo cli"eJ', (ai
uma (atalidade pam as no sas institlliçõeso Chamou-se um
ministel'i de uma politica contraria, adversa á p litica do
minante, ,} Iolitica estabele ida pela v ntade nacional: foi
chamada ao ministerio uma politica vencida nas umas, que
tinham produzido a maioria que e acha vigente e poderosa
no Padamento.

« I to, senhores, é sy tema rell'esentativo? ! ão. egundo
os preceito mais comezinho odo regimen con tituci nal, os
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mini terios sobem POI' uma maiol'ia como hão de d sc I' por
outra maioria' o Podor i\lodel'adol' n50 tem o dir ito d d 
pachal' mini tros como de pacha cmpl'egaelo , d I gad e
ubelol gado de policia' ha d ingir- e pal'a oI'ganizar mi-

nistel'io , ao principio dominant do s tema repl'o ontativo,
que é o principio da mai rias.

c: O 11. OTT01\1 E oumo ENIIORE: - Apoiado.
(O n. NABl;CO: -' POI' em du ida, senhore, ós n50

podeis levaI' a tanto a attribuição que a Con tituição nf re
á Coroa de nomear livremente o eus ministros; não p di'
ii' até o ponto de quel'er quo nes a faculdade so n"olva
dil'eito de fazer politica sem a int rvenção nacional, o dil' ito
de substituir situações orno Ih apI'ouver.

('( Ora dizei-me: não é isto uma f31'ça? não é i to um v 1'

dadeiro ab oluLismo, no e, Lado em que e acham as I içõ s
no nosso paiz? Vêue e Le s01'ites fatal, este s01'iles que a aba
com a xi Leneia do sy tema l'opI'e entativo; - o P d r r 
derador pMe chamar a quem quizor pal'a ol'ganizar mini t 
terios; esla pes oa faz a eleição, porque ha de fazei-a; la
eleição faz a maioria. Eis ahi eSlá o sy tema l'epresenlaLivo
do nos o paiz!

« O Su. FON. ECA : - É como tem sido.
« O Sn. SILYEIRA DA lOTA: - É o que estava.
« O 11. BAnÃO DE S. Lo I1EX 'o : - Peço a palavI'a.
« O n. NAB co: - Vós vo queixaveis, senhore ,de 1863,

eu tambem me queixei, como os Libel'aes tinham o dil' ito
de se queixaJ'em de 1842, de 18/~8 e de 1868; mas êde a
difl'erença que ha de 1.868 pal'a 18l2, 1848 e 1 63. É que
em 18!l2, em '1848, em 1.863, havia um minisLerio que tinha
subido ao podol' pOI' meio de uma maiol'ia paJ'lamentar; mas
hoje, não.

Cl O SR. RODnIGUES SILVA: - Em 1848? Foi a pat1,tdha.
cc O SR. N DUCO: - Em 1848 havia um mini Lerio que

Linha subido ao poder por m io de uma maiol'ia, o minis
terio exislente, não me refiro a novo minisLerio.

« !\Ias não quero, como já disse, demomr os instanLes em
que o novo minislerio tem cle ouvir o ve1'ediclwn parlameil-
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tal'. Contento-me simplesmente com fazer este prote to, como
h i de fazeI' outI'O e de envolvêl-o, e porventUl'a o mini 
terio não tiyer de di olv r a CamaI'a cios "'. Deputado,
malat' completamente e ta situação.

« No coraç-o do propl'io mini tel'io, como na con ciencia
d nó todo, e tá o reconhecimento da illigitimidade do Ga
bin te a tual e de todos os ministel'ios que forem sahidos,
nã das maioria, mas imple mente da vontade tio podei' ir
I'e, p n ayel.

« E ta é a minha opinião.
«O n. 01'1'0'1 E OU1'no Ei'\1I01lE - Apoiado, muito

bem. »

abuco om e a palavra a I'editava fazer a photoO'l'aphia
d no t ma [' pre entativo, diz I' a verdade ao paiz e
á orôa com a fl'anqueza qu a ua po lção lhe impunha: a
ua attitud pal'eccu, ntretanto, um rompimento com o Im

p l'adOI', pOl'que a libeI'dade do eu commentario con titu
cional que não i 'a a a acção pe oal do ob rano e im a
falta tle I içãe , que o tOl'nava arbitro dos de tinos lo paiz,
não foi ufflcientemente attenuada para a ma sa . Pela pri
m ira vez no enado fala\a-se e a linO'uagem, taxaya-se de
illegitima o u o de uma altribuição con titucional' e pela
primeira vez um Con 1~lheiI'O cle E tado abria mão da sua
po ição no conselhos da COl'ôa para manife tal' ao paiz, do
alto da ua cadeil'a d senador, a, « suas app,'ehensões ele wn
gave1'na ab aflito ele facto. » A erdade, entr'tanto, é que
Jabuco a sim pro edia cheio de re peito pela p ôa do Im

p I'ado!', só com o pen amento de evitar a con equencias
do O'olpe que elle qualificou cOJna uJna fatalidaele para as
lIassas instituições.

A slll'pr sa de 1.6 de Julho deve ter ido gl'and n' lIe, para
a, sim tran formal-o de repente m cen 01' publico da COl'ôa.
Não el'a de cel'to a p"imeira vez, no seu longo reinado, que
o ImpeI'adol' chamava ao podeI' a pequena minol'iada Camal'a,
com hypoth ca tacita da dis olução ; es a subver ão do par
tidos em maioria tinha-se dado por vezes, mas 6 outra ge-
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ração conhecera igual ri e, i to . , um golpe dir elo da Corõa;
a demi são de Paraná em 1844 pela I'ecu a de uma demis ão
dentro das attribuições do Executi o, eguida do golpe de
2 de Fevereil'o. Em 1848 a quéda do Liberaes foi 01)1'8, por
assim dizer, da sua propria maioria na Camara. Em 1842 a
dissolução da Camara Liberal foi tambem uma intervenção da
Corõa, onsequencia da victoria que ella tinha dado a AUI'e
liano Coutinho em 1841 cont.ra o eu collega' do Gabinete
da Maioridade' mas .esse· primeiro annos do I'einado ainda
eram de revolução e o Imperadol' t.inha deze ei' anno . A di 
solução de 1863 foi uma ins n ivel in iinação, talvez, da pal't.e
do Imperadol" mas exi t.ia um Gabinet.e que tivera maioria,
quasi unanimidade na Camara e que, pOl'tant.o, segundo a
pratica pal'!amentar ingleza, adquirira o c1il'eito de dissolvei'.

Durante mezes a di ·tincção ent.re legalidade e legitimi
dade, o temol' do ab ·olut.ismo, o ·orit.es con t.itucional do
discurso de 17 de Jull1o, figUl'arão proeminentemente na
impren a politica, applaudido pela Libel'al, flagellados pela
Conservadora (1). O velhos Liberaes acreditavam remoçar,
ouvindo em linguagem de 186 o. enlimentos da Regen ia.
« Nessa sessão », escreve Chri tiano Ottoni (2), « T. Ottoni

(1) O Correio Mercan.til, sobretudo, não poupa" o Conselheiro
de Estado infiel, que trahio o seu jUl'amento 11 : " O tlteol'ista da
dissolução de 1863, o estadista que encontrou sem pro no seu ecle
ctismo politico e na sua jUl'ispl'udencia l'omana, uma palaVl'a de
gl'ande effeito momentaneo, quell'ou o silencio e gl'itou inconti
nenti : - Absolutismo, Illegitimidade . • O Diario do Rio tinha
um li o fOl'çaelo : " O uti possidetis e o lalu quo elo SI'. 1 abuco
fomm inven\ões uteis, mas o gl'ande alchimi ta está ameaçado
de perdeI' todo o seu cl'edito com a sua famosa descobol'ta do re
cente ab. olutísmo. "

(2) Biographia de Theophilo OUoni, 1870, com a inscripção :
Feminis lugue 110nestum est; viris, meminisse.

Por e.. e discurso Nabuco recebe numerosas adhesões de an
tigos Liberaes, dos que se chamavam genuínos, assim o barão,
de Palmares; Aprigio Guimarães: " agol'a vou sei' soldado. » As
Assembléas Provinciaes, toda Libel'aes, felicitam·no. Agl'adecendo
á de Pel'nambuco elle expressa" a funda esperança de que,
passados os dias diffleeis que correm, a nossa Monarchia Con-
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não pedio a palavra, porque adhel'io, em tudo e por tudo, ao
pronunciamento do r. conselheil'o abuco. Acabava cu de
ouvil' a ,Ex. e fOl'tificava-me com a ua abia lição para
lavrar o meu timido pl'ote to na outra Camar'a, quando, ao
sahir, o enador Ottoni me dis e esta palavras: - Ouviste
o abuco? Eu não pedi a palavl'a, pOl'qlle nada linha a ac
cl'e cental' : limitei-me a applaudil-o. »

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

A di olução era cérta, mas o Con elho de E tado tinha de
seI' ou ido obre ella, e para e c fim foi convocado. a sessão,
de 18 de Julho, abuco teve a'. im de l'epetil' pel'ante o proprio
Impel'adol' o que di sel'a do no o reO'imeo no enado, sus
t ntando deante d'elle o pl'incipio - o 1'ei reina e não go
verna. Tas actas do Con elho de E Lado o eu voto está
resumido d'e te modo, muito impcl'feito :

« O Con elheil'o Nabuco con id ra mel'a fOl'malidade e ta
audiencia do Con elho de Estado obl'e a di olução da Camaea
dos Deputados, porque lhe pal'ece uma questão pl'ejulgada,
desde qu foi chamado ao poder o partido Conservador.

« Todavia vota contl'a a di olução, ponderando o pel'igos
que vê na eleição, a que se vai proceder no estado de guel'ra
que pl'eoccupa toJa a fOl'ça r guIar, a sim como nas reacções
provocadas pela inversão das losições officiae e pela dicta
dura proveniente da dissoluçã .

« Que a eleição não lócle seI' livre, como se uppoz, por
quanto vai ser feita sob a pl'e' ão dos meios excepcionaes

stitucional, ajudada pela verdade da eleição pela actividade
da vida local, e realidade pratica ela liberdade individual, ha
de attingir um futuro granelioso e digno da America, onele
ella está collocada. »
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que o e tado de guena t m attl'ibuid a goveJ no 'ob a
ameaça da inversão official, que e d ve Opel'al' pela a:c n ão
da nova p litica; que a 'im a nova amal'a e ha de re r.ntil'
do me mo d feito il'rogado á Camara a tual pOI' :er I it I
e tado de guerl'a.

(I; Que em vez de considel'ul' um mal a fu ão da, fl'a \õe
divergentes do pal,tido Libel'al, elle vc uma gamntia das
instituiçõe' e da ol'dem publica na unidade e dil'ecçà I' guIaI'
do partido Libel'a\.

('( Que não pensa como um nolwe C n elh il'o de E tado,
que o pl'ecedeu, quando suppoz que a questã que moti ou a
demis ão do Minist l'io implicava um pl'in~ipio do pal'tidü
Libel'al e pois sel'ia impo sivel Outl'O Ministel'io da m ma
opinião. Que quando m smo houves 'e uniformidade no (1l'in
cipio, podia dar-se divergencia na applica<:ão entl'e o Minis
terio dissolvido e um novo Mini tel'i ,

« Que elle Conselheil'O segu a maxima do 1'ei 1'eilla e não
governa, e pOI' isso mesmo segu o I)l'incipio de qu P d r
Mod radol' é livI'e e deve ser sobl'anceil'o aos inter s c: p li
ticos dos paltidos : o PoJei' Moel radol' é Juiz c pal'a s [' Juiz
não deve seI' pal'te, Fazendo outl'as con ideraçõe vota contm
a dissolução. »

Esse bl'eve apanhado não dá idéa elo que dev tel' ido a
ol'ação de Nabuco pel'ante o Impel'ador, a julgaI' pelo te te
munho que elle conservou entre os seus papei, em um bi
lhete a lapis, como os conselheiros de Estado á, v zes es l'e
viam un aos outros dlll'ante as sessõe' do Conselho. « II mem
habil, habil e habil », dizia-lhe S. Vicent , « ha de dal'-me um
pedaço da altura plty 'ica e da altul'a intellectual ; c, se não,
intento uma acção de pUl'tilha, pOl'que a intelligencia é o pa
trimonio commUITl da hUlUanidade e, como fui lesado, ou
ao - com1nwn dividendo (1). » A felicitação ele S. Vicente

(1) SapucalIy tam bem e cl'evia·l lIe e 'Lo bil hote : « ão pense
V. Ex, que sou apaixonado pelo novo GabineLe. O que susLento é
que elle tem capacidade para o mister. Dil'ei francamente, e não
o occulto a ninguem, que fi ,aria mais satisfeito se V. Ex. fosse
organizado!' de um MinisLorio. "
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póde-se considel'ar a do futuro Pre 'idente de Con ·elho. uas
palavra. de s mpathia a l\abuco, na hora da reacção e adia
mento da cau a commum da emancipação, en oh-em um
compromi o, a intelligencia d que o pacto entre elle con
tinua o me mo na nova ituação.

m.



C\PlT LO V

NABUCO CHEFE LIBERAL

I. - Fundação do Centro Liberal. - Nabuco
Presidente.

Começa enLão o d~cennio de oppo 'ição Liberal, dUI'anLe o
qual Nabuco será o chefe espil'ÍLual uo partido, o promulga
dor das suas idéas, o seu oraculo n s lances e perplexidades
da politica, quando e veja collocado entre o de er c a occa
sião; a principio, tomado elle mesmo de enthusia 'mo pela
união de Liberaes e Progressistas para a realização da' refor
mas, fallando ao parüdo impaciente, para faz r proselytos, para
inspirar-lhe ardor e coragem na adversidade; depoi:, on
trariado com as dissençõe intestinas, as rival i lades pes oae'
e, em 1810, com a defecção de um elemento em que tinha
e pemnça, o qual se destaca para formar o partido Republi
cano, ,e ainda não roubando a popularidade, diminuindo já
a força democratica da bandeira Liberal, até então a mais ade
antada; cm 1811, d sgostoso, offendido pela má vonLadc vi
sivel contl'a a sua politica de apoiat' a Rio-Bl'anco na que tão
s rvil; por ultimo, deante da realização, uma por uma, da
idéas inscriptas no programma Liberal pelo partido Con er
vador, desanimado, convencido de que os dois parLidos
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tinham entl'ado em uma apo ·ta, em uma cart'eira de innova
I;Õ I'adicae', que 6 podia acabaI' na Republica. No ultimo
anno d'e e p I'iodo, que são o anno finae' da ua vida,

11 fallal'ú, póde- e dizel', não mais I am de pel'tal' o ellLbu
ia m pela I' fOl'ma', ma para model'ar o al'dor do -eu pal'

tido conjurar a ata trophe.
Era preci o uma gl'ande hal ilidade para reunir n'um Ó

CUl'pO inimigo que na v pel'a el'am inconcilia\ eis. A pl'in
ipio a diffi uldade ão gl'ande', o nome de Zacharias o
x-Pre i lente do on elho, ainda não é tolel'ado pelo que elle

a abava de combater a eu modo. Em 25 de Julho de 1868,'
r ali ara- e a [rimeira I'eunião « fu ionista » em ca a de
Nal u ,e n'e a reunião fical'n bem paLente a ~epal'ação.

,hl'i Liano Ltoni pl'OpUZ ra como bandeira do partido a ex
ti nc ão do Pod r Mod radOI' (1). i omeara- e um Directorio
provi rio comp ,to de Xabuco, Zacharia ii eira Lobo
Theophilo Uoni c Octa"íano, ma es e DirecLorio não func
ciona. Octa iano de clllpa- pel'ante 'abuco: «. abes como
aprecio o Zacharia por seu O'randes talento, e empre fui o
'eu L1 L nta<.1 I' no pal'Lido Liberal, quando e duvidava d'elle,
no c fi ç da Liga. Ma e é cxacL lU na reuniã e repelliu
o nome do ouza Franco > do FurLado, pergunto-te : 
Fica-m bem er Di1"ct01'? » « IdenLífico-me com tudo quanto
diz n c ta caJ'la o no so collega », accI'e centava Theophilo
DUoni (2).

(1) V I' o P,'ogrammas.dos Partidos e o Segundo Imperio,
de Amel'ico Bl'azilien e, que e taya pl'e enLe, e a Opinião Li
beral (1 G8).

(2) 0\11 I'ela 'âo a Ma reuniõe. e á aLLitude de abuco, en
contIa- e nos. eu"· papei o eguinte bilhete de Paranho então
mini. tro do egocio E trangeil'o ." ão tenho ido y 'r a V. Ex.
com receio de, r obriO'ado a prendeI-o em flagrante, vi to que
eguado por ahi e diz, V. Ex. e tá em conspiração pel'manente.

Diga-me. e o eu I'eceio de ab. oluLi"ll1o \'ão ao ponLo de não
quereI' que eu o vi ite. Se não ha interdicção, quando poderei vel-o
sem perLUl'bar as suas essões Liberaes? D 10 de Ago to. abuco
responde: « A preciosa carta de V. Ex. causou-me gl'ande pra.zer,
porque nada me seria mais sensivel do que a quebrada nos a ami·
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Escrevendo a Buarque de Macedo, que muito se distin
guil'a na Legislatura de 186'1-1868 pela ua actividade
pl'Oficiencia em a sumpto admini tl'ativo , diz-lhe abuco
em '1 Setembro (1868) : « O'Directorio Central ainda não foi
organizado, porque em ve1'Clade ainda não e tá consolidada a
união da fl'ac ões Libera . Concol'I'em muito para isto o~

resentimentos pe soae ainda não esquccidos, o desaccordo
nas idéas e nas esperanças. Alguns pretendem r forma'
exagerada e imprudentes. Outros não tem mai onfian 'a
n'e ta ordem de coisas e pen am que a l\Ionarchia e tá a a
bada e não ha que fazer. Esta L1 sorganização do partido Li
beral pare e uma fatalidade que no' arrebata para a reyo
lução. Tenho antes querido dcixal' que a. coi as cOI'ram
as im, governadas pelo instincto, do que prccipitar uma orga
nização ephemera, que pMe produzir maior mal. Depois da
eleição municipal, e talvez com a lição que clla 1 e ensinaI',
póde ser que alguma coi a se faça. Veremos. ») h, comple
tando a idéa c1'es'a carta, a Dantas e a Leão Velloso : « lia
outros que pe!'deram todas as e pe!'anças, consideram que a
Monarchia está finda e não ha que fazer por ella e cruzam o
braços. Esta desorganização do parti lo Libe!'al parece uma fata
lidade... Em meu conceito, organizado o paJ'ticlo Libe!'al, elle
ainda poderia dominar sob a Monarchia e fazer muiLo com
ella. Não me parece bom conselho ferir directamente a CQrôa
e tornaI-a responsavel pelo que fazem os Conservadores.
Este caminho conduz á revolução e torna impossivel, sem eJIa,
o partido Liberal.» .

Como se vê, ao mesmo tempo que apontava para o pod I'
discricionario da Corôa, effeito da falta de elei ões verdadei·
l'as, perigo e não privilegio, que o Imperador era o pl'imeiro
a querer conjura!', abuco não queria que os golpes da op
posição attingisssem o Imperador. Ainiciativa d'este não tinha
limite algum desde que a dissolução, que era acto seu, dava

zade. V. Ex. póde vir a esta sua casa quando quizer, porque ja
mais será obrigado a prender-me no flagrante a que allude. E o
meu porteiro tem ordem para fl'anq uear-lhe a porta. "
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_ mpl' cm I'e ulLado uma maioria mini t rial, ma Iodia-se
,I' ar um limite pela reforma eleitol'a1. Imperadol' não e!'a
I'r. pon 'av I pel . tema das candidatura offi iae~ que elle

mprc onel mnara quco. partido crearam eapedei oÁram,
( d qual ee. ultaI'a roei I' clle 'empee di olver em eeceio d
s enganar obr a t nuencia da opinil . ~o fundo o qu e
imputava ao Iml radol' l'a ainda o d fcito la má du ar.ão
do parti I . Quand elle hama\ a a podei' o partido on
. cevador u Lil el'al em minoria na CamaI'a lhe oncedia
a di IUÃ, não Ih dava caeta bl'anca I ara I g r a nova
L gi latura Ú ua fei ão; . e lIa ahia invariay Imente a im,
p que nã havia na. rI it;õe outro mold , m que e fundi e
a opiniii do paiz . não o ti paI'tid no poder: a re p n. a
I ilidadc moral poliU a ua an lidatura official, ex lu i a e
tl'iumphant não I'a do Poder Model'ador, ma da e cola do
rm'Lidos, do e taLI i ta que elil'igiam a opinião que entl'e si,
un com o outr ,uns contt'a os outl'O faziam a politica
toda d [Jaiz. A u filho, o pl'e entc e criptor, então tu
dantc tle Di!' ito n Reei/' , abuc c cl'eyia m 1 69 :
tt Muito muiL r IIl'0Y a lin,o'uag m da impr n a LI ahi para
om o Imp I'ad r. 1 to imp de a l' organiza 5.0 do paeLido

Libeml e prolonO'a e on olida a domina ão do Con eevado
I' .... Em a o extl'aol'uinario uma in inuação ao Imperadol'
pode er abi" I, ma deixaI' o Mini teria e o 00 J'\'adore
'm paz paI'a atacar Imperador é imprud ncia cnà imbe-
ilidadc... lIIal com elle peol' sem elle. ))

Era pr i o 101' m, I'ganizar a ppo i ào, de cobril' o meio
dc evitar a O'l'and reuniõc do partido, lU traziam attrito
nll' os adv ,'ario. da espera; coo olida!' a ·utura. de '16

d Julho. Para i's ~ abu o lembl'a-. e da reunião do e-

(1) O me '1110 recoll1l11endava . empre e a todo. ; DunLa' re pon
dia-lhe ( cLembl'o de 1 'fi ) : « Eslou de accorelo inleiramente na
opinião de 'lu a oppo.-i,;ão não deverá atLinll'ir a orôa, por modo
qLI po sa -rcar, enLI'e lia e nó', um anla<yoni mo ou eparação
jue no impo.. ibilile de a.-pil'al' ao lJoeler no a lual reinado... li

Para i o vai diariamenle ao Diario da flahia, onde lhe ão
pre enle O' al'ligo de l'eela <;ão.
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nadare fOl'mando o entro Liberal. A im a nomca ão, a
e colha do Directol'es não dependia de elei ão, que re elada
desde logo as I'iyalidade' exist nte e de envol eria o e 
pirito de inLI'iga e de cabala. A quesLão era saber quem e
deyia convidar, on idam todos os que não eram on 'ervCl
dOI'e , a im Olinda, Abaeté, Danta (de Alagôa), arnei)'
de Campo, Jequitinhonha, ilveira da ~l ta, lemento
independente, fluctuante do enado, que inclinava t do ell
mai para o lado Con en'ador elo que para o Lib l'al, ainda
que accidentalmente tiv ssem algun d'elle, como OLind'}
Abaeté, Carneil'o de Campo, alO"um tempo I antad t nua
entre o Liberaes, e outro, como JequiLinhonha (I) e Sil" ira
da MoLa, ainda além, na f1'Onteira radical. A primeira r união
tem lUD'al' em 3 de Outubro. Ta e são de 16, I abu o eleito
Presidente do Centro Liberal.

II. - Nabuco á testa da propaganda abolicionista
(1868-1871).

Sua lJI'imeim palavea ao paetido é m peol da man ipa
ção. Come a a sua direcção dando a s guinte rd 111 uo dia:
« O elemel1 to se'l'vil, como llma da idéas da bandei1'a do
11m'lido Libel'al ), e na e, são de 22 apeesenta o seguinte
que 'tional'io sobre o a sumpLo que de t dos lh par cia
mai relevante: (( 1.0 O pal'tido Libel'al deve adoptaI' 0111

uma de ua idéa e preLençõe' actuae a emancipação do_
escrav,os? 2.° A emancipa 5.0 deye ser simultanea ou progl'e 
siva', 3.° 'endo p1'Ogressiva, devem adoptar- e a seguime'

(1) Jequitinhonha, que pelas idéa era o mais genuino dos l.i
beraes, mas como politico errava de um 11'l.I'a outro partido, 1'0,

ponde ao conviLe : u Hei de fazer e, 1'01'<:;0' para dar provas de que
ainda sinto palpitar·me o cOI'ação lJela I'ealidade do y tema que
desde o verdo!' da mocidade ó dogma de minha l'ença, poli
ticas. »
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medida' ? .. J) ('eO'uia- e o projecto pOI~ elle formulado no
Con, Ih do E tado,) O entro Liberal adhere ao pen amento
de .L abu o, que a im in luira o compromi o da eman
cipa 5.0 do . crayo n pl~oO'I~amma do pal~tido (1).

A idéa pl'eclomillanle de 'aI uco el~a om elTeito a emanci
pação, e pOI~ i o a Carla que elle diriO'e á ociedade Demo
cralica Constitucional Lhneil'ense (26 de Abl'il de 1869) (2)

(1) J quiLinhonha, ao apre ntal~-~c Hui ol'ah . no Senado tinha
·u. itado a qlle. tão dos >;('mvo (17 de Ju Iho de 1 () ) : n Tem o
I'adol' mui de uma ve7. dito qu não pod'emo~ pre'cindir d I~e

fOI ma; lia,' ão indi p n avcis não toda de choü'e ma' é pl'e
ci o omeçar; uma ou duas paI' anno que e vão obtendo já erá
uma "'I'ande onveni nria. Entl'etanto nada e diz, nada e pro
malte! Dopoi de uma oppojr;ão l<io energica que de conheceu
os prin ipio u lentado p lo 'eu proprio paetido, ha de o e
nado conteaL:I1'-..:e com peogl'aU1ll1a vago do nobre Pre. idente
do on olho?

II Poróm obre toda a reforma. ha uma de que o orador não
O e ljue e empeaza o nol I'e PJ' ident do Con .elho para que

a tal re peito de IUl'e a opinião do novo Gabinete. E a emancipa
ção do e cravo , . . . . . . . . , , . . , , . . . .

omo dizia, mpl'azu o nobro Pre -identó do Con 01110 para
'lua do lal'e formalll1 nle 'e na' vi la do Governo entm a re
forma relati\7a à eman ipação do e ravo; é uma declaração
indi p II"UV I, pOl'que obre e le a umpto lu compl'omi o 0

lemn' do "'ov('l'no do BI'a7.il; entrelan'to a oppo'ição con erva·
dOl'u tinha-III tal 1101'1'01' quo n 111 lhe pl'onunciaya o nome. Ora,
vindo o on erv::ldore ao poder, é d ab oluta n c . idade que
o G::ll inote o de 'Ial'e solemnemenle obre este a umpto .•,

(2) A Carta de abu o, de 6 de Abril de 1 09, à ociedade
Demoeratiea Con titueional Limeiren e, da. qual era pre;;idonte
o fazend 'iro Jo é I''''ueil'o, foi pu! licada no Rio de Janeiro em
avul'o e em S. Paulo tTyp. do Correio Pauli tano) em fÓl'ma de
opu culo, precedida do pl'oje (,0 da ociedade, de uma carta do
Conselheiro Campo Mello que fura quem pedira a opinião de
Nabuco, o egllida da I e po. ta e adhe. ão da Sociedade Limei
ren e, datada de 13 de Maio eguinte." A inlerven ão de V. Ex.
n'e te I egocio ", escrevia N::lbuco ao velho collega de Paula ouza,
" expli a-se pela adhesão que V. Ex, con agl'a á idéa da eman-
ipação cm fa VaI' da lual V. Ex. fez o prirneiro el'viço com

o eu pt'ocedel' en I'gico e orajo o ontl'a o TI'afico em 1 48,
quando I'a mini tI'O da Justiç::l." ampo' ~ello 'revendo a
V ]''''lIeil'o, explica a' im a allu ão de ?\nluc.o : "Em Iaio
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a qual a can ultara s bre um pl'ojecto de mancipação gra
dual, precede o proO'ramma e n', sa parte a uppre, É de facto

de 1 ,1 , occupando eu a pa la da Ju. ti<;a, pl'ocul'ei, p I' meio'
pel'sua ivo , fazor omprehonder ao pl'incipae ollil'ailandis
tas de fl'icallos que ol'a chegado o momento de tomul'em- e
proYidencia pal'a a e ação do tl'afico, que então o fazia I ubli
mente. Are. po ta foi um ri o de e al'noo. E. tavam ello, no
3.u"'e da influen ia, e re"'o pelo intel'e o não "iam o 'lby. mo
rIU se 1IIe a1Jl'ia debaixo dos pé . Um dia, o tando eu na Call1ara
dos Deputado olltl'ava pcla bal'nt de te POl'tO u.m VapOl' com
Afl'i ano, El'a demais, D'ali me mo e I'evi ao Pl'c,;id IIt da
}ll'ovincia do Rio de Janoil'o o Yi"ronde de Bal'hal'ena, ljuo o

- mandas e a ppl'ehendel'. A ordom foi i II1medialament cU1l1pl'ida.
1 ão e póde hoje faz l' idóa da t mI e, tade que pl'oduziu e e
pl'imeiJ'o a to de repe são. Unidos ao on nadore', con
trabandistas deram batalha ao governo na tormonto~a leiC;ães
de Setem bl'o des e anno o tão fOI'te e tornou a opposi<;ão, prin.
ripallnento nas aUas região., entl'e a' pel'sona" II, d'aquella
epoca, lue o Mini. terio barlueou a 29 de~. e mesmo mez apezar
da ill1men a maiol'ia qu o sustolltava na allllll'a, qu f i di,;
,olyida. I)

Quanto ao ponto que elle levanta, amo mini, tl'O do 'lbinet
I aula ouza, contra o partido Con ervador, é pI' ci o não e quo 01'
'lu a lei que o Gabinete peomovia e pela lual ahio, se I'a on i
clerada POI' elle (e pelo traficantes tambem) uma lei ontea o tl'U
fi o, era reputada, pOl' muitos inimigo, do trafico, inol'ficaz pam
o fim, desde que lI1antinha o julO'umento Jl lo jlll'Y, no pa, so 'lu
pela LeO'ar;ão Ingleza por cau a do artiO'o 13 (d pi' ]9), I'a
de,;ignada como um proje to I al'a a ro"ogat;ão da lei d 7 d "Xo
vembl'o do 1831. (MI'. Hudson ao Vi conde de Palmer ton, Slaoe
Trarle Papers, 18/18: "lts hideous features of oppre sion II).
1 ão ha duvida, entretanto, excluindo o gl'UpO de Consorvadore
realmente inimigo. do teafico e que valal'am do boa fé ontra o
projecto de 1 37 como o O'ovel'no elo 1 J o fizel'a. mendal', não ha
duvida de que o partido Lib I'al fÜI'a ' mpl'e mai . anti-africanista
que o Conservador, e que e te se sel'vio da r j iC;ão da I i como
moio de ui ir, ó cel'to que do 'fechando pouco de) ois no trafi o,
pela mão de Eusebio de Quoirós, o golpo decio ivo. Quando Antão,
tambem miniSt\'O no Gal inete Paula Souza, clizia aos Con erva
dores em 28 de Junho de 1850 : II Quebraes a cadas por onde
haveis. ubido, II tinha algum fundamento para a exproLração;
não ha duvida, porém, de que, volando contra o Gabinet n'e sa.
'Iuestão, parto do paetido Con ervador não tov om vi la ['avore er
otrafico, e algun. me mo calculavam apro sar-Iho a quóda, como

analho iI-Ior il'a (Penedo), cuja ta.ctica derru bou o Gabinete.
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o compl m nt autorizado do progl'amma Lib I'al, impre o
c mmentad na. pI' Yincia como pal'te int 0Tante d'elle

texto da ua principal l'eforma (1). 1 Cal'ta ao faz nel 'il'os ela
Limeil'a é a pl'imeil'a apl'c. ntação de um plano o'eral de man
cipação m nom e com a uutOl'idad de um do gl'ande paI'
tido . P la primeira yez o . tema da lei de ~ ele tembr
é t mado public . ujeilo a juizo da opinião.•\. al'ta d
1'iabuco Lem r p I' U ,<10 lambem no estl'angeil'o' o nadaI'
'UmneI\ o gl'anel ab li ioni. ta Ameei ano, pl'onuncia-se
'obr lia (~). a .Inti- Laue/'u ociety a publica (3) de de
ntão ~abuco é qu m, pal'a paiz pal'a o munel e lá á fl'ente

do mI iment abolicioni Ln no Bt'azi!. ElIe tOl'na- e com
[eito aO"itad rela idéa; é II qu D1 tran mittepelaRef01'ma

ao no o paiz a mi i a da sociedade e tl'ano" ira de
man ipação (/lo); cll qu m p,'o upa apPOyeitar- e d toda

a. oc aiõ ,d t li o pretexto pal'a tl'azer a campo a
:"t'anlie que tão para n~o d iBI' qu n nhuma outea distraia
d' lIa a at,L n ão do ' nado, cio paPticlo Libel'al, e, pl'incipal
m nte, el Imp l'adol' (ii).

(1) CI' opu lllo pul licado elI) 1 ,69 com o titulo: - "\lanU'e to
o PFogl'amnw elo 'entro Liberal com os artigo' elo Diario da
13alzia 'Jue u' /'ecollunenclou, carta do' '1'. Conselheiro a
raiva e J.Yabuco, t.

(2) uma l' é, POI' m pm'tidal'io da abolição immediata; a al'k'l
ll1 qu elIo o manir :ta obl' o ]11ano da o i dade da Limeira

o obl'o a ca I'ta d i\abu o datada de 9 do et mbro do 1869.
(3) i)..nti- lavel'!J Rcporte!', Julho de 1 f)9,
(4) E as im lU - 11 r omll1enda lU 1 U9 011.10 digna de u ,e!'

conhocida o l1J ditada p 1 s Bl'azileil'o a cal'Út qll lhe, dil'ige a
Conferencia lntcl'na ion'll Aboliciooi ta d Pal'iz. Il CoHe ão da
Reforma d D z mbl'o 1 69.

(5) V r ad anto a attitude do ! abuco no enad, a pal'te qu
tem na r tira la do abineto ltabomiJy, na indicação do Gabinete

. Vi ente e no apoio pl'e 'tado p lo pa l'tielo Li h ral á lei do
2 de S temol'o. Vel' ante a sua, at.tit.ude no 1Iini.-t.el'io Olinda o
o seu continO' nl , no Ministel'io Za hal'ia , pal'a a organização
do ]ll'oje to do on 'elho de E-laelo,
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UI. ----: A Abstenção. -- Nabuco e Saraiva. - Carta.
de Saraiva 'sobre o poder da Corôa.

o pen am nto ue Nabu' a 'ha- e bem definido n'este tl'e
eho de 'uma carta que elle es rev a Danta em etembl'o
de 18'70: « Todavia eu pen '0, de de o anno passado, qu a
vozes que o partido libcl'al tem no enado não devem tel' pOI'
objecto enão as refol'l1la , con iderando em[ re este e t'ldu
de coisas como uma anomalia, e não amo unn. ituação
normal; para mim, n'e tas cil' um tancia , a p liti '1 é tudo
e a administração nada: govel'ne como quizel' quem O'ov rna
em legitimidade. Tão ei e me ompl' h ndes. Y ê. diz m

bem quando di::un que eu e o al'aiya mostramo onformi
dade : é a vel'elade. ») Até haVeI' a realidade do s tema re
presentativo, ·isto é, eleições livres, verdad il'as, o papel da
Opposição era não entl'eter a iUu. ã do I aiz, nã nCOl'rel'
pal'a augmentar o effeito, a verosimilhança do imula ('O d
representação nacional que tinhamos. A politica as im tl'a
«ada el'a de ceI'to nobre, elevada, moralizadora, ma não
podia haver aspil'ação mai irl'ealizav I do que essa: le
fundar a vel'dade eleitol'al m n012 'o [Jaiz. Os vicio ,a dcfl- .'
ciencias. do nosso regimen eleitoml não eram,' como dep i
se provou, questão de grau de eleição, de ser ella dit'ecta ou
indirecta; el'am questão de moral social, publica e privada;
correspondiam á relaxa ão, á inexistcncia de uma pl'obidade,
de uma integl'idade, de uma fidelidade, que se pude e ha-
mar civica. Um ou outro homem de Estado, 'como Sarai,'u
mostrou depois, p.odia appal'ecel' n'e 'se meio politi o conom-
piela, ou ante.. insensivel ás leis, pl'eceitos, compromis os d
honra, de verdade, de mOl'alidade em materia de cleiçõ ,
mas era um esfol'ço isolado, estel'il, que a todos pareceria
excessivo; de facto para cohibir a pl'essâo indebita do seu
propl'io parti lo, o governo tinha que pl'estar o apoio, a in
fluencia das autoridades ao pal'tido em opposição, ° que ra
sempre intel'venção official, ainda que ás avessas. Nem paI'



li) Danta a Jabuco, 13 de Dezembro de 1 68 : " Como pre 
cindie d'aquelle que 101' a clamação unanillle foi colIocado a
frente do movim nto oppo icioni ta? "

(2) Zacliaria apeio ipio ol'a onlt'aeio á aktenção. Em uma
minuta que redige elle diz: " ... Que dove fazeI' o pllJ'tido Libc-

i o, p I'ém, d ixava de el' o verdadeil'o tra<:ado, do ponto de
vi ta tanto da l\loral como da PoliLica a linha recta que Ka-
buco araiva apol1ta\'am omo unica a co-uil'.

\ 1'1' nte do partil!o (I) Xabuco faz tl'iumphar a politica da
aI t nção. El'a o eu y tema de ombale: o partido Liberal
nii.o tomal'ia pal'te m el i õe , emquanto não 1'0 em verda
ti il'as, mquanl não hou e e I'ealidade do I'eo-imen repl' 
s nlativo. Até lá o senad r e limiLaeiam a compal'ecel' na
LJ'ibuna pal'a d mon tl'ar a fal ifica ão I itoral e a re ·pon. a
bilidade do que p r meio d' Ih conser aI'am o podeI' e a ill
Iluencia. EII nã xcluia a critica da imlren a a fi caliza<:ã
do enad re , nem mesm a COOj) ração do Conselheiro de
E lado; queda óm nte que pal'tid Libel'al, pela ua atti
tlll! , a . io-nala e, mo um padrao con Lantemente avi tado
p 'lo Imp radar, p lo mini tl'O ,pel Parlamento a natureza
uo no o y tema politico ba eado todo elte obr lei õ s
ficti ia . A Leão Vello o II expunha a im, em Dezembl'o
d 1 6 , o eu plano d ab tenção: « Xão e creYi logo a
V. Ex. e a Dl1ntas depoi da in tallação do Centro Liberal
porque muito t mpo e O-íl ·tou em decidil' a que tão capital
da ab tençã na 1 içã d Jan iro. A final triumphou e a
idéa, que m pal'ec u a m lhol' pl'ovil!en ia, em Yi ta do
omplex d ca t occorrido na I i ão municipal. E tá en

tenl!ido qu a no sa ab l-n fio limita- e á leição de Janeiro,
prin 'ipalm nl pela imp ibilidal!e plo"eniente do e tado
d gu na, pOl' cau 'a dos pod I' extl'aordinal'io que o Go
verno tem. Não é a ab ten ão I' "olucionaria, empl'egada na
TI panha pel pal'tido Pl'ogl'essi ta e que el'a gel'al e ab 0

luta comprehcndendo toda as funcçõe politica como a d
Mini tl'O, enad I" tc. (2). »

Nabuco estava enC'alTegado de r digir o Ianife to ao paiz,
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ju tificando a ab t nção para i ,o colligia IaLlo d Ladas
a pro incias, fOl'mava um I erfeito dossiel' da I'eae ão c 11

ervadora. A pl'incipio pen.al'a em in 'Iuir no Jlallife to o
programma do partido, e pI'eoccupava-o o modo de c ngra
~ar os que apena quel'iam a admini tl'a~ã libel'al da lei

os que exigiam reforma mai radicae. \. Leão Y 110.
(6 de Dezembro 1868) eÍle diz: (( E. tou es ·,'evendo o Jani
fe to a que alinde a Cil'cular. E um Li1penho diffi ii que
muito me tem cu. tado, não só porque deve conteI' o fa to
mais gl'ave oecorrido em 'etembro como Lambem a, pl'e
tenções actuae. do partido Liberal... Eu di ti 11 0'0 as idéa.'
da . preten õe ,a idéa ..ão 01 jecto da e 'cola \ as pI' 
tençõe é que ão objecto da politica: aquella ão aO'a~

e theoricas, e, tas 'ão posi ti vas e pratica , d'p nd m ue' ua
utilidade relativa e de ua actualidade em relaçao a no,
puiz. »A araiva elle con ulta : « ~ esse Manir to Iret 11

demos insel'il' a' no, as pI' ten õe' libera na actualiuad '
Iloe OpltS, hie labol'. O qu me diz . Ex. d'e' a' pl'et 11

ções? As idéa' liberaes ão infinita, fazem ella obje lo
de uma e cola, mas não podemos pl'et nder e quel'el' r a
lizal' s não aquillo que é po sivel, que já é desidemtmn lo
paiz, que, acceito pela opinião, nã cau e abalo na o ie
lade. Quid? N'este sentido quaes ão as pl'eten ões ue

V. Ex.? Lembl'o-me que o pal'tido Liberal TI 19a, quando
. e reorganizou em 1846, adoptou um pl'oO'!'amma de o al'ti
gos, sendo o dois principaes - a ref l'ma eleitoral e a revo
ga~ão das lei reaccionaria. Pal'a que um catechi mo que
nos expõe.ao ridiculo?»

1':11 cm Jan il'o? A absten(~ão completa do pleito eloitoral om
Janeiro importaria om ~uicidio do partido. »

AIgun Liberaes entendiam que o de"ia l'engü' atô :i dUlli
r.nta do Camaras Municipae , A. sembléas Provinciae:, Camara
de Deputados. As im Barro Pil1lont 1 O. l'ove a Nabu o: " o
Governo empl'egar a compre- ão, apl'e-ent lI10 uma turma do

amara: Municipae., de A'. ombléa' PI'o"inciaes, o d amara
lo Deputado:, e olle outra. De d que olle tão lnnlp il'amente

a:sumiu a dictatuI'a, autorizou-nos a l'eugil', Il Foi o quo o dois
pal,tido. re:olveralll fazer em 188·1 sob o Min isterio Danta..



(1) Vide Tomo Il, pg, 32,
(2) Ao lado de uma phra e em que eu falava da prostitui

ção eleitoral n'um opu 'culo de 1886, O Erro do Imperador, o
Imperador lançou a eguinte nota; fi. ão ó o vestido que tor
nará vestal a me alina, porém, im, a educa ão do povo e por
tanto a do governo. Parece-me que devo conhecer c 'sa chaga,
pois a 01 servo, ' em ser mero expectante, ha 40 e tantos anno '" "

arai a e tava no mesmo pen amento qu Nabuco, Tambem
lle, - que em 1 :>8 tinha cripto a bella carta ao COI'/'elo

~le/·Gall/.il., negand a exi tencia do governo pe oal, ('1) 
fazia aO'ora n i til' a a piração de sua vida publica em pôr
fim ao podei' dictalol'lal da Corõa, re ultante de não e tal' a
yez do partido entl'eO'ue ao eleitorado ma ao PodeI' Mode
rador, ão era do govej'/w pe . oal que se tratava, de inter
yençã indebita d Imperador na admini tratação do paiz'
tanto Nal ueo como araiva reconheceram-lhe sempre, e esta
'"Um prompt a )'econhec r de novo a parte no overno a
que ell> tinha direito, não ó pela ua po 'ição p rmanente
de R pI' 'enlante da l'iac:ão Brazileira e O'l'ancle intere e
dyna tico flu r pl'e entava, como pelo eu tl'an ..cendente
patrioli mo e on ummada xperi ncia' tl'atava.- e d'l hyper
trophia do PodeI loderador, d mal que o fazia invadit, e
OCCUpat" não a I'egião do Pod r Executivo ómente, ma a do
Eleitorado tambem, a im d minar a acção, a vida do par
tido, d. Mini terio , do Pal'1amento, Não ra i so culpa
do Imperador, qu , pelo contrario, fora o mai e t)'enuo e '
incero apologi 'ta qu a libel'clade e a pl1l'eza da' eleiçõe teve
m eu r inad (2); O' me mos que pediam agol'a, pam limi

tar o ab oluti 'mo de facto, eleiçãe legitima, in pimvam-se
n'elle, el'am, de algum modo, eu di eipulo', El'am o' vicio,
a intolerancia, 'a cobic:a dos propl'io partido, nenhum do
quae deixaYa ao ad er ario na Legi latura um Ó logar que
lhe pude sem t mal' pela fraude, pela violencia, pela coz'
rup ão, o que tomava a eleição um imulacro, e portanto defi
nitiva, e não implesmente interloeutoria, a sentença da dis
solução, Tanto Nabuco como Saraiva comprehendiam is o; a
sua attitude não era as im dirigida contra o Impe)'ador, mas

NABUCO CHEFE LIBERAL '1'11
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ontl'a a ol'dem de coisas tle que elle el'a a pl'imeiea vietima
e vietima innocente. Infelizmente, a ma a pal'tidaria não
att ndia á di tinc ão que lIes faziam; I' pon abilizaya
pes oalmente a COI'óa . via usurpação, onde elle apena viam
um phenomeno da inercia, da pal'aly ia leiLoJ'al.

Em 2 ~ de Dez mbro (1 6 ) Sarai a I'e 'ponde a abuc com
a seguinte carLa-progl'amma, que r ela ainda uma yez a
perfeita concol'dancia, que c tem vi:·t de de 18õ3, da ua
orienta ão politica com a de :Xabuco, como e os seu doi
spiritos andassem regulado' pelo me mo m l'idiano. O 1)(' 

nunciamento de al'aiva veio dar alento e apoio a abuco
pal'a a obra de que estaYa encarregado e pal'a o pap I qu
de emp nhaya. Sarai, a estava inteil'amenLe de ac ord om
elle, resumia a mi ã immediaLa, ess ncial do I ul'tido em
doi' pontos: a emancipação do' e CI'a\ os e a I ição directa, e
abundava no entimentos do disClll"O de 17 le Julho.

«: Exm. r. Cons lheiro Nabuco, - De eja V. Ex. nhe-'
ceI' a minha opinião ácerca das refol'ma' que devem figural'
no progl'amma liberal, que V. Ex. est'i encarr ga lo de redigil'.
Dal-a-ei com fl'anqueza e sincel'idade. O m u pal'ee I' é qu o
pl'ogramma contenha sómente as l'eforma Ul'gent e sem a
quaes o pl'ogl'es o do paiz 'el'á tal'dio, e não impo' ivel.
Como judiciosamente V. Ex. obser a, ó devem, el' in cl'ipta
nelle as refol'ma que possam seI' acceitas sem abal da oci
dade.

« Actualmente, a aspil'ação mais al'denLe de todos os Brazi
leil'os esclal'ecidos, como tem sido a de todos o pal'tido em
opposição, é : libenlade ampla de eleição; pl'onunciam nto
franco da 01 inião do paiz nos comicio.' leitol'ae', Do fal ea
mento da eleição del'ivam- e toda as nossa difficuldades poli
ticas, bem como do Ll'abalho escravo todos os nossos atl'azos
industriaes. São esLes, poi , em meu humilde conceito, os
dois pontos cal'deaes para que devem conv rgil' completa
mente a attenção e o esfol'ço do partido libel'al.

Com a eleição livre, com a desapparição do elemenLo sel'vil,
e com a libel'dade da impl'ensa qu já possuimos, o BI'azil
caminhal'á seguro para os seus grandes e gloriosos destinos, e
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n'um futuro não muito remoto co\locar-se-á entre as nações
mais adiant.adas.

« Com a escra idão, porém, do homem e do voto, não
obst.ante a liberdade da no sa imprensa, continuaremos a ser,
como somos hoje, meno prezados pelo mundo civili ado, que
nã p6de comprehenJer se progrida tão pouco com uma natu
reza tão ri a.

« As consider'ações expostas ão bastante para indicar a
V. Ex. motivo pelo quaes entendo. erem e tas as I'eforma
([u de preferen ia convem o[erece1'-. e ao xame e attenção
do paiz. m ella é lua i impos ivel obter a decentrali-
'ação administrati a e a ol'ganização de um sy tema de
imposto que inter s a pI' vincia e o muni ipio em seu
pl'opri s d stino ; porque em verdadeira eleição a opinião
nacional nã actual'á vivamente na Camara dos Deputados, e
onLinuará a ncontet1r obstaculos erios na amaria vitalicia.

« As reformas que indi o são mais complexas do que
podem pare e1' á prim lJ'a vi ta. .

« A r forma eleitol'al não é unicamente a da lei de '19 de
Agosto cl 1846; não é simr lesmente a substituição do actual
sy ·tema pelo da eleição cli.'ecta; não é tambem a adop<:ão de
um plano de providências contra as feaude , que ainJa agora
e candali 'am O' horpen honestos de todô o partido I e que
só por si justifi am a ab tenção aconselhada pelo Centro do
partido libel'al. Não.

« A refol'ma eleitoral não será efficaz sem que tiremos ao
Poder Executivo toda a força, que lhe foi dada para r primir
as revoltas, e de que hoje se utilisa para cOlllI rimil' o voto.

«Assim, a reforma eleitoral de nada servü;á sem a extincção
do recrutam nto e a ubstituição do actual y tema arbi
teario e selvagem de compôr o exer ito pelo do ali tamento

oluntario, 3em a extincção da guarda nacional e a substi-
tuição dessa milicia por uma re erva do exercito, que não
tenha absolutamente voto nos comicios populaee .

« A reforma eleitoral não será efficaz em a organização do
Poder Judiciaria constitucional e inclependen te, para punir a
fraude e o abuso da autoridade.
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« A reforma eleitoral, finalmente, é incompativel com es a
organização policial que po . uimo , e lue tirou á autori
dade electiva' e locae qua'i tudo quanto lh s havia dado o
Codigo do Proces o criminal.

« PocIel'ia findar aqui a minha re po ·ta. Não luero, pOl' m,
deixar d assignalal' o aI ance da reformas indicada com
referencia a uma questão sobre que tão eloquentemente cha
UlOU V. Ex. a atten ao do paiz em eu ultimo di CUI' o, isto
é, o poder dictatol'ial da Corôa na alta dil'ecção do negocio'
publico.

« O pocIer dictatorial da Corôa é urna erdade, que só é hoje
desconhecida pelos ne cio ou pelo ub ervientes ao int
resses illegitimos da Monar hia.

« Que o r. D. P Mo II tem de facto um podei' egual a de
Napoleão III, . outra verdade de que stou pr fundam nte
convencido. A Constituição fl'anc za p rem, e aba d pod I'
daquelle i'lIonarcha, ao pa ','0 qu o fal eamento do voto é a
origem do exces ivo poder do Imperador do Brazil.

« Que esse excesso de pocIer e fatal á Monar hia; que
raras vezes ha de servir ao ImperadoI' para a r alisação d
eus patrioticos desejos, e muitas outras e conVeI terá m

nagello dos Bl'azileil'Os, é ainda uma verdade que o facto
estão dial'iamente demonstrando.

« Uma Camara legitimamente eleita dará fim a essa dicta
dura tão funesta ao rei como ao povo e estabelecerá o equi
librio entre os divel'sos poderes con titucionaes. Este unico
I'emedio basta para curaI' muito males que parecem del'ivados
de fontes extranhas.

cc A extincção do Poder Moderador, pedida por uma parte
da imprensa liberal, torna-se, a meu Yer, desnecessaria desde
que uma Camara eleita livremente firmai' a regra da resl onsa
bilidade ministerial em todos os actos d'esse Poder, e ao
direito de dissolvel-a cOll'esponder, pOI' parte do paiz, o de
reeleger a mesma Camal'a pal'a dizer-lhe: E1'1'aste.

« A vitaliciedade do Senado é hoje um grande bem, pOI'que
abriga a opposição independente, excluida da Camara pelos
instrumentos do governo, A temporariedade, sem a reforma
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I iLol'al 'cl'ia un a ti ,g'I'a~a; III a libcl'llauc da' UI'na', nüo
lCl'ia ú akanc c.'pl'I'ado pUI' 'eu~ apulocrj 'La, ,

(c Ei.-, ' I'. Con: 111 il'O, que emendu quanLo ii' l'efU1'Ula'
(1 la. qua ' I Y mos pugnai'. "indu ULUl palana, .\0. a
absL n lia, diz Y. Ex., não pod iI' até ii I'enuncia do:' cal'o"o,;
pulJli' d . I'La ontcm . 'LU . Cl' I'c\'olucional'ia..\ào peno o
a sim; pOI'qu pal'Lido libel'al não de\e ac~ciLul' o podcl'
, nào paI" I' f l'mal', s 1'-llIe-iÍ im(1o, si\'el I'c('ol'mar sem 1"

yo!u(:ào, sc a CUI'ôa 111 neo'<1I' a illimiLada c:onriança (lue de'l
ao" n ""adol'c pal'a a O'U l'I'a, cOllfian.:a de que ell".
têm abu:'ad0 pal'U cHnpI'imil' ° pal'tido lib I'al. })

IV, - O Programma. - O Manifesto (c Reforma
ou Revolução »,

" inl111en ia d Nabuc n'"" a 'poca manif La-se b ln pa
OI'ganizaào do Pl'ogl'L\Illlna Lib I'al, qUI; dUJ'UnLe mui' de d·'?:
anno, s d pal'a o pal'Lido uma c~p ci' de Biblia, ' pal'a L):'

ad\ I' tl.l'ios uma mina de l' (' I'm'lS inexo'oLt<:1Y I. OPl'ogl'amma
d l 69 L m um O'l'amle Upl' lib I'al modcrno' a expo 'içàu
do. pl'in ipi pru('e 'sacl fi pelo (1at'lido flo'u!'a n' \le 01110 um
cam (10 n( uLI' , Lel'l'cno da di \ I'g ncia' de boa fé; ao LUe mu
tempoCfu OS ('ol'muln, Xli ucoo ex lue; púdc- edizel'~abu o
p I'q U , apezal' d' a ,i o'nado 101' t dos os senador ',o PI'O
o'rammi\ . ohl'a individual d'elle. « A pl'(>L nção d peoo'l'amma:o.
douLrinario'») ellc n1 . mo Udiz, .. l1' ita muita diYCI' enci-l.
incli\ itluae. , ex ,lu o con UI'SO d l11uit libcI'aes, é um et'I'(}

('ataI pal'a a unidade e I al'a força do paeLid libel"ll, ao lual
omp le a iniciaLl\'a do mO\'iment poliLico. » O procreamela

propl iamente dilO) o in ulo parLidal'io, 6 outl'a cou u; é
pl'aLico, con I'eto, illlm diato, UI'O" nte; Lem pOl' obje to a
expan ão e a gal'untia da libcl'dade indi\'idllal u a le ,tl'uição
do, in tl'lllUentos que a cel'ceiam, do meio O'o\'ernamenLees
qu s tornal'am al'mas exclusiva ele paeLido. ,lO cine
comproLUi o : refoema eleitoml, pam pôr leeLUO ao ab.'olu-

IH, 10
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ti mo de f'lcLo, 11'0 enienLe da falLa ue el içõ I' 'a " ab olu
ti mo, que pa a de mão em mão na, I' publica " e " flxo,
p ni:lanenle na lonal' hia ' reforma juui im'ia i lo o

, tema de defe a da libel'dade individual' aboli(;ão do J'

crutamento e da Guarda a 'ional, o doi podel'o 'o m lIa
ni mos ele perscguiçã e dominio de que o g el no ,L'i UI
po e; 101' ultimo, emancipa ão dos e I'a o , ele Loda, para
Nabuc a medida inadiavel, pl'eliminar, E c pI' gl'amma,
como concepção politica, é a pel'feita repl'e cnta üo do e 'pi
dto de i\"abuco das 'ua qualidade aeactel'i tica': o pl'imeil'
traço é o do }Jcl1'lameJllal', obre ujo e pil'iL as fol'll1ula"
do sy ·t· ma l'epresentativo, a: ficçã que O'o\'ernam x 1'

cem uma offuseantc fa 'cinação; o s gund traço' du
1'e{Ol'Jl1ado1', pratico, positivo, CJu pret re uma pequeno lib 1'

daele real, uma garantia ele direito fficaz, ú mai in i n ':
pl'Om .' 'as e ús a 'piraçüei; mai 'Ya"La ; o terceil'o, 60 d ,jlll'i la
que confla na acção da lei obre a ocieclade, na I' forma cl '
co tumes l~ela legi 'lar,ão' lLwrt, é o d :tadista hlllllal1i
lw'io, sensivel, entimental, pal'a quem ali daeleé uma C r a;
o quinto e ultimo, é o do consel'vadol', que nã p' d
abjuraI' a suas origen' affinidad, , qu não I ód' de II'uÍ/'

pelo pl'azel' de innovar ou pal'a exp l'imental', e que p I' i o
só quel' l'efol'ma em hal'lUonia com o e tado do paiz, e a:
de 'enha em pl'eoccupação de metl'ia ou de unidad , on
forme ° adeantamento da popula ã e o tempo, o no\'iciado,
a adaptação que ellas exig m. Com rfeito, I . nos O' e ·tu
distas, s6 Nabuco teria tido, por exemplo, a c eag Ll1 d pro
pôr, ou pl'Oporia tão natmalmente como um estadi ta inO'lez,
que a eleição fosse directa na cidades c indirecta no int I'iol',
l:omo '6 elle podia ter pl'OpO 'to, como o fez 111 18~ '~, a ada
ptação do jm ao gl'ou de adiantamento da localidades. Só
elle I 'lll'ocinat'ia, só a elle OCcol'l'el'ia cm nos'u politica " a
forma de innovat' puramente ingleza, sem o resp ito u °
pI'econceito da uniformidade de reforma,

A importancia politica d'e: 'e Pr gTamma :foi con idel'avel,
porque elle er~, de alguma fórma, o rot iro tanto ela ppo ição
liberal como do goyerno conservador, 1ue, sob Hio-Bl'anco, c
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propõe a I'ealizal-o qua i por inteiro; na oeca ião, porém em
qu appareee, a imprc são IUC cn.u a é abafada pela que e lavam
[lI' duzindo a palawa finae' do II/anifeslo: « Ou a reforma
ou a I'cwlu 5.0 (1). » :\'abueo I' diO'il'a e te documento com a
paixão e o aI'dol' do eu anno d mocidade, quel'endo com
cU d p I'tal' nthu ia mo , lcvantal'a opinião, mas como pal'a
aI aO',II' d tud u 'eu fogu intel'iol', o Manifesto é ao me mo
tempo fl'i cxaltado' fl'io, pelo cal'a t r goyernamental e
juridi o cIeque el'a impo iyel a :\"al ueo dc pl'ender- e em tucIo
qu f-:\zia; exaltado, llleno pela I'eprovação indignada dos
abu:o qu d nun iaya do que pcla fal a intelligencia dada ao
Reu pen amentu pcla fOl'lllula, _, bl'etudo, em que elle re u
mia o perigo da l' yolução. O fa t - que proclama~õe_,

manifesto pamphleto pal'a I I'oduzil'em cnthu"ia 'mo I reci
'am de er l' diO'id p I' pil'ito joven ou em contacto com
a aspil'u () ,a IinO'lIag m,o lllodo leseI' da noya geraçõe ;
U Iin o'uugem da experien ia, a do direito, o que fala á I'eílexão

(1) Ei'cl'ovendo ao Bal'ão d Villa-l3ella em Gele :-laio (1 (59)_ abuco
diz-lil : C( A final ahi vai o PI'ogl'amma, con e lU ncia nece a1'ia
do Manir, to. omo v !'às, a el ir;ão dit'O ta foi adoptada l>mento
paeu a- apiLue ela- PI'O\'incia' e cidade, cuja popula,;ão é de
d z mil alma' é Li. In-"leza, no entro da populac;ão e tá a fOI- a
dOlllocrati a, a influ ncia da opinião, a publi ida le, a possibili
dade da fiscalização, a inel p ndencia. A eleição di l'ecta no interior
é mil v zO' peor 'lu a indil'ocLa : não ha uma base I ara ella,
de, d 'lU nã lia impo 'to territorial, nem censo da população'
Ullla l'I'eguezia pôdo 'upplantar um di tricto; o' grand ' 'enhore
não Lcm nece' 'idade da' influencia in termedias, com o capan
ga' fazem O' Deputado ,Polo y tema do I roerram ma, o Recife
da1'á ta!Yez mai de tres deputado e Goyana um. " Leão Vello o
e Cl'ev a ?oIabu o obt'e o I rogl'amma : cc O partido Liberal do
Bt'azil deve-lhe muito, muito, 1'. Con elheiro. O progl'amma é,
omo devia e1' muito libel'al, sem deixar tambem de e!' ;o"er

namenta1. » Dá·lhe o I araben ," admirando·o mai uma yez como
::l cabeça mai ' ol'ganizadóra de quan ta temos no paiz. II

(2) O Manife to do Centro Liberal foi publicado em avul o no
Rio de Janeiro (T~p. Americana 1 69), e na Bahia e rcpl'oC!uzido
pOI toda a impl'en a liberal. FÓI'ma um opu culo de 67 pagina.
O l'vIanijesto é publicado em Março e o Progl'amilla em Maio
de 1869.
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ou ao e pl1'lto de homens de E 'laelo, nào tem o dom d
ana, Lal' as ma 'sa ,que nilO di. cl'imillam e não 'ab Jll II sital'.
Tanto' a fÓI'ma jmicli a cumo a forma philo opllil"<1., qu
Nabuco se habituára a dar ao : U pensam nto, süo iIlcapaze..
ele pI'oduzil' a seducção, arra:tam nto, a fascinação, fúea de
eCl'ta Ol'dem de espil'ito'; con.·tiw 111 o idiuma e pecial, _xC!u
si o, de uma classe muito limitada de estmlio O' P nsauol' .
de gabinete, as. im como 'tão fora du que \'ulgal'111enL ..e
chama l.ille7'alw'a.

N'esse Mani('esto :\fabuco explica o cntido das uas pala
vras quando falou, no Senado, em absolutismo ele ('((('lu: o. ()

go"erno abs luto que temo:, faça-o e ju ti a, não c obm LI
algum 18 Bl'umail'e ou de OUtl'O golpe ele Estado s mrlllante
desfechado pelo 1mpel'ador ; mas é elTei to da . I i l'eac ionul'ia
creaelas e mnntida: pelo pal'tillo Con, I'vad I', d s a. I is, 111
vil'Lud das quae, o governo roei fazeI' de lualqncl' idadão
in nocen te um I'C sujei to á. arbi teal'iedael . la I I'i:iio pI' \'en
tiva, ou de qualq uel' cidadão i en to um soldado uj 'i to aos
castigos COI pOl'ae elo C nd> ti Lippe. Pal'u o lHOnnl'l'ilD. e '~e

falseamento ela elei\ão é um abY'mo que elle terB oh o' r':,
pOl'que a elei ão, em vez de 'CI' a verdade ILJe o udv I'te, . fi

mentÍl'a que o ob~'iga a elTal" a pI'O ocação que conduz. o paiz
fatalmente á l'evolução. I 'em du ida O' erros do PodeI' Mode
rador na apl'eciação das situações poli LiGas do raiz nâo . eriam
fataes, se as eleições fossem livI·es. Então tanLa dis, olu'(j
quantas pl'ovas da opinião: a el ição julgílria a di:sulur.õ.o, e
não sel'ia consequeocia nec ssal'ia d'ella; a respon abilidade
moral da mesma dissolução não reverteria, COIUO h jc, o ,ó,
solre o pocl I' que a decreta, que faz appello ;\ na iio para
('espo nele I' elIe mesmo por clla, sendo assim juiz '111 cau, a
propl'ia. D

Seguia-se a exposir.5.o e cl'i tica, pai' s I'ies, dos ri la' d
reacção elo Gabinete, depois do que vinham as I hl'Ltses da
conclusão que tanto alarido causmam :

« O partido Liberal não tinha, pai, outro l'eClll'S senão a
resistencia material ou a abstenção.

« Preferio a ab tenção e tem consciencia le que acel'Lou.
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« Pou ria 3o-uardal' ua yez de governar, para então yolar
c venccl> a leição.

cc E:t al'bitl'io 'eria o'oi mo de uma fac ão, ma não o
patri li:mo de um pal>tiuo.

« Continlli11>iu o me mo circulo vi 'ioso, do qual é força
::iuhil'; ali;ís, de rea ção m reacc:ão, il'ú o paiz ao abysmo..

« A ab. t nl;ão d pal>tido Irogr' i La le Ue panha, ab' -
luta syst matica como foi, nno tinha outl'a 'ahida enão a
I'e 0Iu1;ào.

(C A ab tenção uo pal'ti lo Liberal do Bl'azil naturalmente
el1O'elllIJ'a uma iloa ão definida e I gitima:

C( LI U r 'fol'ma
cc Ou a 1" lução.
cc A I' f' I'ma para conjurar a I' yo]u1;ào;
IX A I' v ]l1ção como con eql1ell ia n ces aria da natureza

uas 'ui ·a. , (1-1 aLi encia cl y tema I'ell'e cnlativ , do exc1u-
ivi mo e oligal'chia d um pUI'lido.

« N,'ío ha que hesitar na colha:
C( A 11 E110lUI.\ !
« l!. paiz el'á ·alvo. »

o fIlal/ife lo \'u a. signado pai' Nabuco, ouza Franco,
Zachal'i<l:, Chi '!tal'" ,Furtado, Dias de Cal'\'alho, ParanaguiÍ
Th ophilo Otloni, F. Octaviano. A fOl'mula - On a l'efol'ma
un a I'evolução, - qualqu r que fO.::ise a intenção, o enticlo
intuitivo que tivera, era d'e sas que nada imp dil'á ele serem
tomadas como um dilemma omminatol>io, envolvendo inti
maçü , d safio ao poder da Corôa, e a s ntimento, posto qu
condicional e hypoth· tico, dos: nadore á re olução. abuco
fixam 'cu pensamen to nas palanas unae " - C( ão ha que
he ital> na e' olha : A HEFomu! »), mas não pMe tel' deixacln
de sentil' a roI'ça, a oacção, pl'oveniente da I rophecia do pl'i
mei1'O termo 10 dilemma : « a He olução ». Que\' isto dizei'
que ell' falava em '1869 no mesmo diapasão que o Liberae
Leo-itimi tas da França em '1830 c o Liberaes Ol'leani las
em '181:8. Jão Cl'eara o phanta ma da revolução para impôr a
l'ef'0n11a; acreditava na realidad I na ub taneia do perigo,

.-
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na altcrnati a revolucionaria, c, para conjul'al-a, corria o azar
de apontar publicamente aos partido. , Ú COI'ôa, a immin 11 ia
d'aquelle peJ'igo a I1l'Obabilidade d'aquella alt l'nativa: o qu
era, de cm'to, eVOCaI' a revolu ão, dar-lhe corpo, 011 icncia
da sua for a, ambi ão de atalhar o pa 0. á reforma, que a
podia di. penf;ar.



CAPIT LO -rI

G.\BI TETE IT \.BOIUHY (1 6 -1 70).

I. - Sessão de 1869. - Discurso de 17 de Junho.

A amara lue e ia r unir, pI'oducto, p r um lado, da
reac ão on er adora e por ouLro da ab tenção liberal, ra
uma amal'a unanim ; a attençào, a expectatiYa publica v 1
tava- e a im pal'a o enado, ond o paI'Lido Liberal aIre en
ta a a mais cereada brilhante oppo i\ão que n elle e Yi
durante o Imp ri . l fI'enL d'ella, por inve tidura do seo::>
pare, sLava Nabu o, que appare e ómenLe nas grande.
cda iõe ; quem, porém, dá o combate de cada dia, é Zacha

ria. O lis UI'SO, que. abuco pI:onuncia em 17 de Junho, é
um omm ntario á ~ rmula do JIanifesto: - a reforma 016

a j'evolução. De d e a essão ele 1869, elle julga nece ario
fazer cada anno a sua práfi ão de fé monaI'chica :

« Consagro sin el'a adhesão á monaI'chia con titu ional, e
por is o desejo que a monarchia con titucional do no so paiz
Lenha pOI' t po , não e as monarchia infelize, como as da
França e ela fIe panha, sempre a sombraelas pela revolu
ções... (O sr. T. OLtoni : - Com partido d na ticos ...) ma
a da Inglaterra e da Belgica, onde existe o sy tema repre-
entaLivo em toda a sua verdade, onde o cidadão nada tem

que invejar a nenhuma Republica.



152 !II ESTAD!, 'TA DO I~IPEHIO

« Para mim, enhOI'es, n fÓl'ma d gOY rn não é eniio
um accidentc depentl nte tia, il'cum tancia qu pI' idil'am
Ú or"aniza~âo ou fundac;â dc cada p Y . T 'mo' hojc no
mundo m d 1'110 doi' lypo dc -,,"onl'no : é a lnglal l'l'a como
monar hia, . ão o E tado -{;nido. omo I'cpublica; mas VCUI'
qu , ne . c: doi E lados c li ill liLUir.õc pl'Ofuntlam n
divcl'sas, a libel'dadc ahi exi ·te, < libcl'da le 'll1i . d s n"o"
com a mr ma cnel'O'ia. N m o "m I'icano il1\cju o lnglcz,
ncm o Ingl z inveja ao Amcl'icano. »

Yolta ú que 1.<1.0 do calldilllislIW in Yitav('1 d ~d Cjll' u
quéda da . ituaâo tinha sido au ada pcla lU túo- axias :

« E, enhol'e, ainda io lamenta" i , para Lodo o 110m m
que ama o yslcma I'cprc' ntativo O' moti,'O: êl quc. ntll'i
bue 16 tle Julho. Em gCI'al c diz gn e t- ' m live' fOI'am
<'1. nec . ~idadcs da ,O'uerra c a' ne idade: da: finanr,as' el'a
j)J'ef:i o acabDl' a O'uerl'a, e pal'a a 'alJRI' a gu 'ITU llmpl'ia que
houve 'c um )lini. t I'io qu in~pil'a, eonfiullc;a ao genITal,
de modo que o general el'a nnte (lolili 'o do quc milital'! Era
preci o qu' a' finnnça, cio paiz sc compuz ,sem m Ihora '
.em.

« Como Deus é O'rande, senhol' " ca. tignndo a :obcl'l)a,
lla1úlas vanilatllln el omuia vcwitas! a l'ifieou- e, . cnltol' "
a doi, homen neecs al'io , 'eeular" uma politi a, uma
ituação uma maioria! Complicou- 'e e Lado da guerra com

uma rea ç,âo profunda no paiz, reac ão que podia daI' cm uma
guerra civil se não f ssc a pl'udcn ia do pal'tit.lo lib I'al.
Foram rcpcllidos os Liberacs, por incapazc', n~ liav ndo
entre eH s um gucrreiro, um financeiro, Entr tanto, , nhor s,
a gucrra continuou; o gencl'al, por quem sc , aCI'ifi nu a
politica, deixou a O'uerl'a, quc é fila pOI' nuLro qu nada
exigc, quc nada impõe, As finanças do paiz c ntinuam da
mesma maneira. Nem p6t.1c deixai' de . el' a: 'im, pOI'quc no
estado de guel'l'a não se melhoram Dnan as. E o que é peor
em tuclo isto, senhore , é qu e deixa ntrcvcl' no fundo
do quaelro a caudilhagem, fat.al ao " ·tcma repI'csenlatí\'o;
pOI'que a caudilhagcm não é 'enâo a dc 'aelcncia eI 'pal,tidos;
não é 'cnno o prin ipi do Baixo lmpcrio. E senão, 'elc a
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J1 't'panhu : da d cadencia elo. parti elos I'C ulLou a caudilha
O'PI11; dahi pl'Onun iamento militare, e dahi a revolu
(;Ün. ,)

Faz c ta l'cf'I' n il1 a Hab I'ahy
« P ['miLta·m . Ex., "I'.11I'e idenLe, que 'u diO'a alguma

cuh\ '111 I' laçãe á ol'O'aniza ;lO do GabineLe. Foi chamado o
nubl' 1'."\ i. ondc d lLabol'ahy, nome venel'ando, nol~vel

p r ua prol i lad inconte:L~'xcl, por ua int llio-cllcia, pOl'
cu 1000'0 e yalio. o el viço; mas enhore, o nome de

.'. Ex. c Lú a.':'o iad a toda a I'eac 5.0 ontl'a a lib rdade
li t'de LI' fc i lIe um do~ que no d u e manteve tas
J 'is r a i nal'ia:, qu , no. nLir do DI'azil iro., de natura
Iiza m e de men tem a no. n forma ele govcl'll . Todavia
'enhor S, havia qu m e 'pera ~e que nobl'e 1'."\ i. onde de
ILabol'ah , ftl11 Ll'ad pela xpel'i n ia, t ndo militado na
O( po~ição com alO'un lib l'a . d :pr nd e de te ex lu i-
vi. m qu mal<:\ a n , a t I'ra empI'ehenele uma ol'ga-
Iliza(;ão Olll politica I, ['o-a.

II O ,r. F. O t3viano : - que aconselhava a guerra,
'egu nel di o r. Pamnho:.

« O ,'I'. :\abnco : - E:perava- que elle imiLa se, n ta
,iI' um tan ia ,o eu fallecid amiO'o, o Marquez de Paranú.

E nota qu ne ta ci[' um tan ia' o nome do I'. Yi 'conele
d' lLal ol'ahy não lodia e['vil' d O'arantia ao Lil el'a 101'
CJu' ',Ex. OC UP\ exclu i\ amente ela finança e deixa á
l' v lia a p liti a; loque ,Ex., faço-Ih ju tiça, enL nele
pouco da p quena politica, C)U mata a o-ranàe politica, c é
facilm ntc illudido; é um cam ter moderado, ma não tem
\ontad f I'te para impol' ao eus, o que era ondição e n
'ial para lominar c la ituaçã.»

Ini ia com es e di ur'o que erá, d de então, a ua
defenda CaJ'lhago, a eman iI afio cio cscravo ,

« Nã po so leixat' de fallar m uma omi ão que vejo no
di 'ClII"O da COI'óa I' latiya ú man ipaç:lo dos c cravo no
Brazil. e ainda a Coroa não tiv e tratado d sle neo'ocio,

. não tinhamos dil' ilo de exiO'il' que o mini lerio o inclui G

no cliscul' o da Corôa; mas h uye elois di cur o ela Coróa



em dois anno 'ucce ivos tratando da emancipação; havia
como que um compromisso aos olho do paiz civilizados
uma especie de uccc ão moral, que todos os l\linisteri
devem guar lal" a meno que não eja contral'ia a ua opi
nião. ão o nobres mini tros le opinião contral'ia! . ada
quererão fazei'? Digam francam nte. Mas podeis r istil"?
tende. força para resi til' á pl'es ão do mundo civili ad , qu>
no olha e extl'anha com unico paiz christão onde xi t a
e. crayidão? »

O di CUI' o Linha ainda um tom in11ammado, um agoiro d
revolução, como o Manifesto:

« Quanto a mim felicito ao partido Conservadol', gaude de
bana fó/'llma, como diz o poeta satyrico; ivei longo anno ,
p rque certamen le o partido Libel'al não pódc querer o p elCI'
scnão com as condiçõ . que e tão in 'criptas no scu pl'O
gramma; é compromis'o quc elle tomou aos olhos do paiz.
A vo"sa . atisfar;ão não me admira, p I' IllC os lino. 'ant
dizem que ha tempo ele ril' c ha tempo de horal', e diz a
hi toria politica que ha tempo cm que o povo vê indilier nt
os seu Pal'1amento caminharem pal'a o exilio, com ha
tempo em que o povo como a orelando do lethal'go, arra a a.
Ba ·tilba e o despotismo que ella significam.» (L).
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(1) om o titulo Dois Homens, dois Principios, O ·taviano
escl'eve um editol'ial na Reforma confl'ontando o di UI' o d
Tabuco e o de a.yão Lobato que lhe re. pond :" e toda a nação

e. tives. e 1I0nlem l'eunida elll tomo do.' dois conLendol'e , a abdi
cação da dicladul'a era inrallivel... O: dogma liiJel'aes tem aspe
reza, é verdade, mas e :a aspel'eza é o uni o meio de 'a"'ar a
monal'chia. A cOl'tezania do: principio consenadol'e, sincal'a
ou fingida, é um anachronislno ratai: faz conver....il' pal'a o Jmp .
radol' os olhos do povo, quando esle procul'a re:ponsavei . pal'a
a. :ituaçõe: angu. tio:a '. A antiga monal' liia nvolvia-. e na
nuvem do direito divino. A monal'chia on 'litucional '6 tem o
e. cudo da re 'ponsabilidade dos Ininistro . "

Danlas e Cl'eva a NaiJuco : " Não exu ....el'o, pOl'que diversos
amigos d'ahi e 'creveralll-me, laes c 1110 o . al'aiva, Pompeu, Pa
ranaguá, dizendo que na tri buna do, enado nun a se rallou melhor
nem e obteve maiol' tl'iumpl'o. n E. se di:curso de 17 de Junho
foi publicado e~ opu culo na Bahia com o tilulo Reformas, pre
cedido de uma lI1troducC;ão de Leão Velloso.
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ItabOl'aby re p nde a e di CUI'SO com viyacidade e até
om acrilllonia; e 'quece o re peito que empre mel' ceu a
~abuco de. de que e te e ·tl'eiara no Parlamento. Da replica
vcr-sc-á a retalia ã do PI'e idente do Con'elho, e o modo
p r que _abuco a aparou. ~ão podia c tal' na intenção d'elle
oITendel' a lLaborahy om a analy 'e que fizel'a da ua quali
dade e defici n ia para o que chamou a pequena poli!ica;
atacad , porém, d f nde o eu passad e tl'a a d'e te modo o
quadro da ua uppo, ta ve7'satilidade (e lio d 3 de
Ago to) :

« Houve na opiuião do uobl'e elladol', (continuou 0 nobre
Pr . idente d Con elh l' r I'indo- 'e a mim) gl'ande e/'I'o
em chamar pam Pre idellte do eOIl elllo 11m homem que
lião abe pl'aticm' a {Jl'Ctnde politica. 1'. Pre id nte eu não
di e i to; que di e ~ i o eguint : - otae que o nome
do 1'. ris onde de ltaborahy não podia el'vil' de {j(l/'{tntia
ao, Libemes, pol'que . Ex. se occupa exclusivamente ela
finança e deixa á revelia a politica; pOl'que S. Ex. faço
lhe justiça, entende pouco da pequena politica, que '//lata a
g1'Clllele politica. Já vê o cnado que o nobre Pre iden te elo'
onselho Vil' u á av a o que cu tinha dito, para ter o

0'0 to de me dirigir a am nidades que 'ou recordar ao e
nad : (lê) - Conco/'da que uão estava nu caso de ele el11.
pellhCl1' a dif(I.Ciltare(a que lhe f'oi i'/lcwnbicla 'mas ni'ío cl'eia
o nob/'e enael()/' que tenha muita pencL ele não sabeI' pl'ati
cm' a gl'ande politica, se ella consiste, como lhe pal'ece, elll
sabei' invelltCl?' plu'ases cabalísticas, alJhol'i mos em enUdo,
e theorias de occa iüo, lJa'l'a justificaI' cel'tas evoluções poli
ticas que são logo abmidonadas. Ia , SI'. Pl'e idente, quae
ão a phl'ase cabali lica , os apfLorismo sem seutido, ,

é que ha ai hOl'ismos em ntido, qual e ta lJolitica de occa
sião, para pr t xtal' evoluções politicas que são logo abando
naelas? O nobre PI'e idente do Con lho, tão distincto pela
ua lealdade, não quiz dizeI' quaes rum e ta 1hra c ,

aphol'i mos, e a politica de occasião e as evolu õe poli
tica.. Já vê o Senado que o vago das xpr sue dá cat'actcr
de injuria á allusã : poi bem, cn a entl' go á con idel'ação
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do 'enado; elle que julo-ue :e o que eu di c mCI'cciaa I'e~

posta d . abrida do nobl'c cnadol'.
« Eu sou o pl'imcil'o a l' c nhecel' a minlLU incapacidade'

po to que com o pl'Oducto dila au\:ilici muito ::\Iini l I'io,
de que fez pal'tc o nobre Pl'e 'ideme do Con' lho lU 1 50.
Mas dou de mão ao que diz re 'peito 11 minha apacidad,
para tratar do que diz resl eito á YCI' atilidade do m 'U caracter
politico ;. n ste terreno tenho ~Tand 'ati façã , pOI'quc e tou
á sombra, em companhia de muit s car-actel' . illu trc qu
,tem fiO'ul'ado commigo nessa evoluçõ ..

«Qua~ ão, nhol'e, e ,a evoluç()e: POIiLi a '? :\Tão m
lembra que tenha feito 'enão uma mullan a politica; deix i
dc sei' Conservador de de 1853, cnado sabc a razoe por
que d ixei de ser Conservauol'; clIa n. tam de muitos dis
CUl' '0. meus. Deixei de SCI' Conscl'vadol' pOI'quc nt ndi que,
tendo ce sado a ao-o-res ão mat rial contm a ociedade, dcyia
ces ar a defeza, e não tinha ma i: I'aúio dc s '(' a I olilica d
resistcn ia que caractcrisava pI'incipalmcnt o pm'Lido on
serYauol'; entendi que era Lemp li pm'al' a reacçõ ' ontl'<.1
a libel'dau , 'e ando as leis de casiilo de exc pção. De de
esse tempo até hoje, cada v z me conl1l'mo mais em uma
idéa, é que o homem de Estado, o homem politico, em v z
ue arrostar a torr ate da democl' ia, que na linguagem de
Royel'-Collul'd LI'a bo!'da e a ouel'ba todas a' altura. , ueve
trata!' de dirigil-a para que não seja fatal ao paiz.

« Sabe o enado que não passei rapiuam nte do pal'Lido
Conservado!' pal'a o pal·tiuo Libeml; aminhei lenLament ,
sempre com e·ta condição que lie vê cm todos os m u dis
cm ·os : - Legilimae-vos pelas idéas; I'am as idéas a con
dição c o vinculo dc minha ndhe üo. Pois bem, 'enhol'es,
esta condi(~ão estú preenchida com o pI' gl ammá do pal,tido
Liberal; no dia 16 de Julho tomei o posto Jue me indicaram
o meu patriotismo e a minha onseiencia, pal'a salvul' o sys
tema l'cprescntativo no meu paiz, e o 01 dc '16 de Julho e. tava
no zeni th e não no occa o.

« Ol'a, já vê o Senaelo que dc J 53 para 1868 dccorrcl'am
H> annos; foi uma lono'a tl'an .. formação, c durante e te
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temp nüo fui lido comu Cun I'yadol' não con uni ao~ ,eus
luu:, no u: gl'emio . ma: fui ho Lili 'ado até amo eleitol'

de pal'ochia, a el i\ão d nadol', eu a de\' pela maiol'
pat't ,ao al1liO' 'OIU o quaes me a '110. Om, tendo noYa~

iu ~a, e o11\'i çõe' onll'al'ia, porque havia de ficar ad tl,i lo
ao~ me, mo !tOIU IL', no mrsmo pal'lido', P rt 11' I' a um
pal'tido " u nH mo que ~ I': "vo da 0'1 ba'?

« É nOla\"I, ' nhol':, ' te fa 1 ' pa~ a um libel'"l pnl'a o
con l'\'au()I' , nioO'u lU inquil'e a legitimidade da ~lla tl'an-
Iça, 100' levad ti 'ut!tecrol,ia d 11 fc, no po lo de mi-

ni tl'O; ntl' tant pa a um eon cl'vad l' pal'a lib I'al, c t do
o dia é ta l'ccl'iminação qu não intel'c a:1 cau a publi a
(O ,I', ul'aiva: - E nflO foi ú um que pa 'ou foi um exer
cit ), E IJ m diz o 11 111' , nadai': não pa, i i 'oladam nte;
pa' 'ci '0111 muitos amigos, todo penetl'auo d onYicçõe'
d d ejl ti SCl'YlI' ao IHiz,

« .'1', PI' -id 'nt I I1lbl'O-me que um do luzcil'o do pal'
tido Con:-Cl'yaUOI', finado, nadar Va on cllcs, a u ado d
v I'. atiliuad I oliti 'a, u im xpI'imia :.\ ei 'dad varia;
o v nlo da' tempc. lade não c empl'c o lU mo, e como ha
de politico, c go e iLUmuta eI , S I'vil' ao eu paiz ?... » (1).

II, - O Fim da Guerra, - A Campanha
do Paraguay.

. Em 1.0 cI Mal' o Ic 1, í O a abava a gueI'ra cio PaI'aguay
com a mOl'te cI Lopcz em el'l'o-Col'á. Temo a om panhado a
div I'~a pha e d' a pen sa lucIa de cinco anuo ; a ultima
oITel'ece c ta ingulm'idacle: que coube a pal'tid ou erva-

(ll a e ão de l!i9 abu o, al' m d'e e di cur o poli-
tico I pronuncia, enil' OUil'O, um obre o I'eCUI' o á 'orôa (e:r-

, infol'mata eonscientiá) a ouiI'O m 1'e po, ta a Jo de Alancal',
mini tI'O da Ju Lir;a (13 de ~etembl'o),
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dor, inCenso á politica da guerl'a à o/ltl'ance, engelllll'al'
realizar es 'a campanha da COl'dilheira, que, depois da tumada
de Peribebuy e da batalha do Cam po Grande, victorias es as
alcanr:adas pelo Con le cl'Eu, se toma uma pUl'a ca ada mili
ta!', a perseguição, por um exel'cito, de um homem qu-, na'
oncliçõ em que el'a perseguido, não podia s -I' apanhado

vivo, O amor-pr pl'io, a reputação do general, estava cm não
deixar fugir o inimigo; mas uma vez alcançado, '\ di 'tancia
de tiro, ninguem re pondia pela viela de Lop z. Tuelo con 
pil'ava assim pam fazCl' cI essa mOl'tc, se não o obj ctivo real
ou o desiclBl'atwn, de certo o desenlace fatal d'essa ultima
campanha, Precauções de Ol'c1em muita di ersa, sacl'ificios
de outl'as exigencia' politicas, cl'am indispensav is paI a e
cercar e fazeI pr'isioneil'o a Lopez; provavelmente, porem,
pela tenivel li, ta de atrocidades que elle commett ra, pela'
cl'llCldades que infligir'l a BI'azilei,'os mesmo, o general cm
chefe pensou que não devia sacl'iDcar' vidas e su,'pend r a
lei da gUCl'('a paea im possibilital- ele morrei' p 1 jand , Ao
passo que a aLtitude Conservaclol'a era eS'a de su tentar uma
guerra cle exterminio, talvez contI'a o ,entimento ele Caxias,
- de algum moclo, deixando o exercito, eH del'a a gllel'l'a
por acabada com a tomada de Assumpção, - os ] ib 'I'aes,
por hostili<lade a Caxias e ao Governo, iden tificavam-se com
o Conde d'Eu e com Osorio, que elle tinha ao seu lacto.

Na guerra da Tri plice Alliança a epopéa, o m tho nacion I,
é Paraguayo. A causa alliada é a cau 'a da justi la, da liber
dade, da civilização; Lopez encaf'l1a e represen ta o eql1es
tl'O, a mOI'tal estl'ictura de um povo sob a cola convul a de
um tyranno ferido e desapontado; apezar le tudo, o Iteroico,
o patheti o, o infinitamente humano que faz a epop6a, cstá,
n'essa guerra, do lado do Paragllay, Não 6 a historia da cora
gem, do esforço varonil, da victoria final das Potencias AlIia
das; é a lenda da resistencia, da abnegação, do suicidio
da naçao Paraguaya (1) a nota que se eleva da solidão pesa<la do

(1) Esse sentimento, mais de uma vez o tenho exprünido; perante
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(Juadrilate!'O om Olimpid da Coruilheil'a, uO' jun ae
do E t !'O-Bella 'o mo da florestas do .\.quidal an do restos
de' es « entl'incheil'amelltos colos aes qlle medem {eguas e
(egllas de movimento ele tel'ra )) (1) d'e~ a c( fOl'lnielaveis
1i1lhas que nos }'ecolYial'ão sempl'e as obms gigante cas dos
acampamento }'0l1laI10S» (2), como d'e.. -e ya to o uario de
Tu, UL), obre o qLl'l1, aqui e alli, fiuctua, como a bandeira
bl'anca da paz, da I' 'on iliação terna, um (locco de nan
rluti ( ). D c 1'1 , o que fizel'am o Alliau foi muito; ma ,
('aleuJado o ,LI r mo' o que demon lraeam orno
I'e olução t na idad int 'n idad de aCl'ificio, foi nada ao
lauo do qu dcmon-tl' u a nação pal'agua~ a. O maiol' pe o,
qua'i I do pc'o fi a rinei nacional na },1lian ':\, reeahio
'ohl' o Bl'azil ma' o Bmzil, tamb m em mai de um 'en
tid , ue cmol\'eu- ,fol'tifle u- e, lu ''ou eom a auen'a, e
quantu a M nt vidéo Buon -.AYJ' ,po. itivam nte pI'O pe-

o pl'opl'io 'enado Pal'aguayo (I D) em A"umpc;ão, quando fui
roe I ido 101' II cm li u l'ecinto, m Balmaceda : II Pal'a
mim, ão o doi~ maiOI' t'01'<;0 de onel'''ia 'lue a America do

ui de IIvol" o n' "le moio ulo: a R si teneia PUl'aguaya o a
-Rey lu;ã liil na. Um, IJal'lnu'o, famtLi('o, honiv I, ma~ ainda
a im 'ublilllc, alguma oi a lo pal'ccid 0111 o incendio de

10- 0\\', porém, mai vivo, mais palpitante, mai' tl'aO'ico pOl'quc
cra om "ida: liumana' c não '0111 labareda-, que a na<;ão fazia o
de 'CltO deant lo ioya '01'. A re.jsten 'ia para"'uaya at o ulLimo
liomem, ini ll'a omo. torna pela lou uI'a do tYl'anno, quando
. e apo:; a do cu animo a lI. peita de lodo!< é o crrau de maiol'
inton idade, o gl'all ab'oluto, a quo o cntimcnto le patt'ia po a
clieo·ar. A Re"olLt<'ão hilena não traz e e cunho sombl'io,exclu
.'i\'o intpan igent~, do O' nio de Fl'ancia. É um facto dc ordem
model'na, jogo d mola inteiramente outras .I'e ultado le edu
cação 01 posta., oITe ponde a uma 01' 1em upcpiol' de sentim nto~,

a outpa cla e d homcn, ma-, como e fol',o nacional é lambem
o acLur,[ limite humano. n

(1) Zel allo. , La batalla de los muertos, lef/endas del teatro
de la guerra del Paragua!J, 1889.

(2) Garmendia, Recuel'dos.
(3) Zeballo , ibicl." os montõe , j<i. derl'ibado', pOl'ém, ainda

yjsivei ,de o o queimado, a: cruze e tam cobel'ta' de bl'anco'
sudario ,cujo noco de iiancluti nuctuavam ao venLo quente do
meio-dia. n Nanduti é a conhecida I'enda, " a teia de aranha»
paraguaya.
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l'al'am. E I. 'o U qu faz qu a ,"Tandeza, U 'ublilllidad(' dI)
51'01'\ pertença n'e, ca 'o no PamguilY : litt~l'alll1enl , s( m
xc pção quasi, a rac:n pal',lgunya m, l1a totalidad oliOCOl1

a gu 'l'I'c, dUI'ante tojo o lcmp qUL: ella dUI'OU, a 'ima lc
qualqucI' outro intcl.'c SC, PI'coccupa(:iio ou de\' I', 1>:11'<1 II"

trc paizc' alJiado a O'U rra 1'0: um epi~odif), um arci~('nl('

cxlel'iol' 10nO'inquo; para o ParaU'uay foi o sacri(ici dcli
bel'all d todo o eu CI" de tudo que podia Lei' \'all I' :10:

olho d ada um: vida, riqu za, I m c lal" alfei~u ,familia.
m entimento ab oluto a sim, - pOI'quef i um s nLim 'Illu,

- L fi alO'uma coi a u~ sobl'ehul11ano, sae da csph l'a utili
tal'ia cm quc ,c 1110\'C!l1, com todo o cu id ai e 'on 'ci nciil,
os povos modcrnos, c não ba:la para explicai-o a , ra\'id;'\()
politica' é pl'cci o mais, () fundo 1'l~li,"'iuso da l"lça, Olll (o,

prcci 'o ri dOI;ura, a OI'Ho'cm, 'l!l10l' illimilado, A bl'~l\lll"\

fui rgual de parte a parlc: o 'ucI'iOcio na 'ional ni\o foi. o:
que f mm ao Pamguay e lú mOI'I'Cl'tUn u dl~ Jú \'oll,\I'al11 ,
vale!l1, pel h I'oismo tan Ln UI110 o' que c baL rum COIl1

elle \'nleriam mais pela inLcllio'cnc'i'l, pela cultul'a, c até, S I)
sacrifici e tá na raúio da illt lIio'L:ncia da libel'dad p la
abnegação quc mo. lf'aram, .\ i 11 t n, idade naciolla/ pOl' "lll,

do 'a riO io não se compal'a. O quadl'o, pOI' x mplo, do:
nos 'os pe lueno navi s, i, olados, p I' noit, cura, al"un
.'[ flõr d'ngua, como entincllas p I'dida no mrio uo Pal'Un:\
c do Pamguay, cxpo 'to a um golpe imprc\'i 'tu, ao Itoqu ,
ú aboruagem de um cama/ale calT gaüo d lol\'ol'a ti °\'111 :

pó l ha\' I' nada mai solcmnemcnLc suggústi\'O UI de\' I'
militar do flue es 'a cterna vio'ia'? A pas 'agcm dc Humn, tú,
cujo terrol' seria mystclõioso, cuja maior uifficuldatl ,,'a a
supcrsti~üo dc quc Cl"1 impos i\"'I, " 'ó P I' si, como LanL s
outros cpisodios, a pl'ova dc quc a comgcm, a ' r nidad , [\
resolução bmzil ira estavam ii altura de qualqucr :f 1'~0 c
dc qualquer audacia, A ll1aJ'cha <lo Chaco ba taria para mo, 
tml" do ponto de vista militaI" a, upcrioridade do J ap I I' pr -
entado n'es a gucl'I'a pclo Bl'azil (1). I. o, porém, não é o

(1) • O general Resquin decla.rou lU a po 'iC;ão de Pil,i 'ir)' eu
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offeI'ecimento de uma nação inteira; o abandono, a renuncia
de tudo, a acceitação da mOI'te, da miscria, da fome, da des
h nra, do perigo, por amor da patria como o Paraguayo
o comprehendia . não é o que cstú impre o cm quadl'os cur
to como e tes : « Cena Leon e Humaitá eram verdadeiro
emit rio ... Em um anno Lopez levantou 80 000 homens ...

O iti do quadl'ilatel'o que, ha ia tempo, cau ava privaçõe
ao eu' defen.oI' s, não permiLLia já que tanta gentc se
mantiv e n'aquelle ponto. A diarrhéa e a fome faziam
gl'and numero de vi tima' ó uma pequena quantidade de
gado podia iI' do hac0. Da 1'7,000 cabeça. que tinham de
I'e, er a, H>,OOO mOITel'am de doença e foram enteI'l'ada ... »

(Rc quin). « A migl'ação for ada pal'a o intel'iar omeçou
d de o mez de D z mbr de 1 6 ,e e a multidões lançadas
pal'a o de erto sem abl'iO' e em alim nto 1l10l'reram pela
maior pal't i tima da f m da fadiga ... O alO'ari mo da
morLaIidade, p r acçào d guerra, no exercito paraO'uayo, não
alcan a ·í d ima pal'te da victima que fez a fome e a doença
n'c. e 10 o ine liz. » (Garmendia). E e ta nota fuO'itiva,
a aca 'o la fuO'a por AzcUl'ra, Caraguatah T, ant -E tani 
Iúo, CCI'I' -COI'Ú : « Já em Panader a fome ra exce j"a;
principiou- e a com I' o boi do carro, porque a palmeira
qu Pl'Opol'cionam coco ficavam muíto Iong ... DUl'ante. a
maI' ha para Ceno- Ol'a atl'ave ou o exel'cito pal'aO'ua)o o
rio IO'atimy, Amambahy COI'l'icnt . A mal' ha do exercito
do Panaclero a Cel'l'o-CoI'á, c nLando com a volta de a
minha, foi de qluito mai de sessenta leo'ua, talvez d

excell nte; que ,e o exe!'cito alliado a ataca se de f!'ente, a
defe a teria o-rande vanlao-em; ,'e procum se flanqueaJ-a pela
e que!'da, teria de pa, ai' po!' de filadeil'o muito e treito que
tornavam a opera~:ão diffi illima, e que a marclla p lo baco
deu um golpe rnortal no x rcito paraguaJ'o. » (Depoimento do
geneml Resquin.) .

" Aquelle caminho de qua i 15 kilometl' levado ao fim pela
pel'sevemn a do general Al'gollo, rivalizava, mais ainda, excedia
a idéa pri mordial do generae alliados 1ue resohcl'am e
plano atrevido e difficil. A. sim o general brazileit'o tel'<\ sempre
essa gloria impel'ecedoira. II (Garmelldia.)

!lI. 11
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oitenta I guas. Toda aquella região era completamente des J'ta,
e a marcha foi muito peno a. l\Iuita gente morr u de fome, e
os soldados e officia fugiam em numero de oito ou dez. O
que eram encontrado eram immediatamente lan eat.los, sem
mais fórma de pl'ocesso. A estrada ficou semeadadecadavel'e ;
uns tinham morrido de fome, outros lanceados. Do cin o
mil e tanto homens que partiram do Panadel'O, ap nas che
garam trezentos a Cerro-Corá, incluindo n e e numero chefe
e officiae . Da população que acompanhava o ex rcito, bem
pouca gen te chegou om elle. DeIvalle Geara atrás com pouca
gente e dua peças de artilhal'ia, guardando a arr ta
atrazadas. O general Roa ainda con ervava dez p ça de
artilharia. O geneJ'al Caballero foi mandado de Ceno-Col'á a
Dourados com vinte > trez officiae , a pé, afim de reunir
gado ... O deserto as marchas forçada , a fom , as mi I'ia
de toda especie, tinham devorado 5,000 homens, ultimo
resto dos 150,000, e n'\o mais, que Lopez aI'mou para esta
guel'l'a ... Havia oito dias que e ta am em CerJ'o-Corá, quando
foram surprehendidos pelo genel'al Camal'a no dia 10 de
Março. » (Resquin).

A guel'l'a elo Paraguay foi um dos grandes dme.' ela Ame
rica do Sul; não foi, porém, o crime elo venccdor: foi o rime
de Lopez, que exigio do seu povo até o suici Iio, E . e sui idio
na sua tragica inconsciencia é um dos mais nobrcs h 10
caustos que o sentimento moderno ele patria tenha d ixado
na hi toda; é duvido'o mesmo que tenha igual, e cél' a com
um resplendor legendat'io de mal'tyr o nome, d Paraguay.

III. - O Conde d'Eu e a Escravidão no Paraguay.

Entl'etanto, acabada a guerra, estava preenchida a condição
acceita no Conselho ele Estado para se tratar ela emancipação;
era visivel, para os que tinham acompanhado a attitude do
Imperador n'essa questão e lhe conheciam o cal'acter e o pro
cessos de governo, que chegara o momento esperado por elle
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para I'ecomeçar junto ao governo Con 'ervadoI' os esforços
que fizera no ministerios Olinda e Zacharias, em 1866, 1861
e 186 , a favor d'aquella reforma, A sim o pen amento de

abuco I al'a a nova e ão de 1870 em aproveitar-se d'essa
di po ição do Impel'ador, crear-Ihe a opportunidade precisa.

Conde d'Eu tinha, em etembl'o de 1869, dirigido ao Go
verno Provi orio de A umpção uma carta, datada do Quartel
General, pedindo a liberdade do' escravo que restavam no
Paraguay. ão eram muito mas a imp l'tancia do acto do
General Bl'azileiro, Espo o da Herdeira Pre umptiva, estava no
contagio, por pal'te d'elle no momento da victoria, que a sua
iniciati a ha ia f rço amente ele e palhal' no Brazil. Encal'l'e
gado I elo ln tituto do Advogados de felicitar pelo triumpho
o Imperador e o Conde d'Eu de yolta da campanha, Nabuco
el' - e da o ca iã da vict ria para. perante o throno,

lembl'ar a n va a piração do paiz, Ao Imperado'r, depois de
elogiar o grande exemplo de constan ia e patriotismo que
no deu, pela fé com que empre conuou na bra ura do
Bmzileiro , elle continuou dizendo: « \. O'uel'ra é uma cala
midade que a humanidade deplol'a, mas a O'uel'l'a é um dever
quando tem uma cau 'a ju ta e nacional; a guerra tem uma
compen ação para a civiliza -o, quando, apó as desgl'aças
que ão on equencia d'ella, deixa alguma idéa grande c
gen 'l'osa. » Que idéa era e sa ? A felici tação ao Conde dEu
não dcixa du ida. « A carta a signalada que Vo a Alteza
dirigio ao Governo Provi OI'io do Paragua , con eO'uindo a
abolição da e ravidão n'aquelle paiz, in pil'ou duplo e indi...
zivel enthu iasmo ao ln tituto, que pela voz dos seu Pre i·
dentes tem sempre pl'opugnado pela cau a da emancipação (1),
cau a anta e il'l'e istivel, santa, porque é a cau a elo Evan
gelho, ilTesi tivel, pOI'que é a causa da ci ilização. Que e ta
grande idéa, a emancipação, seja uma con equencia da victol'ia
alcançada contl'a a baI'bal'ia elo Paraguay, é um pen amento

(1) Ver antes a tl'adi 1m do Pl'esidente do Instituto, Jequiti
nhonha, Carvalho MOl'eil'a (Penedo), aetano Alberto, Urbano,
Pel'digão }'lalheiro e agOl'a Nabuco.
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que dimana da carta de Vossa Alteza, é o de ejo elo Insti
tuto (1). »

IV. - Sessão de 1870. - Esforço de Nabuco pela
emancipação. - Indica o successor de Itaborahy
e seus collegas. - Appello ao Imperador.

Na sessão de '1870 é essa idéa que elle repete em t dos os
tons e acaba fazendo triumphar com a quéda do gabinete
ItaboI'ahy e nomeação de S. Vicente. Em 30 de Junho,
fallando contra a despeza para a festa official da tel'luina ão
da guelTa, elle intercala a questão dos escravos: « Depois
das festas de Abril, tão populares, tão esplendida " tão ma
gnificas como ainda não houvr- outl'as n'esta tel'l'a; depois
dessas festas, em que se associou o governo com o povo, os
partidos com os partidos, os nacionaes com os e tl'angcil'Os,
para que mais festas, par" que esta festa, em quc o go el'11o
se isola do povo? É que em nossa Lena nada ha de vel'idico,
nada ha de legitimo senão com o sello oflicial! É precis a
intervenção do governo para que se diga que foram completas
as festas. É preciso a intel'venção do governo pal'a que as
pl'eces dirigidas' ao Altissimo sejam acolhidas! É preciso a
intervenção do govel'l1o paI'a que o 1'equiescat in pace, re 'ado
pelos nossos heróes, lhes de clescanço eterno!

« Senhores, só ha uma questão em que o govel'llo não
quer tomaI' a iniciativa; só ha uma questão que o governo
abandona á iniciativa pl'ivada: é a emancipação los escravos.
Esta grande questão do paiz, o govel'llo a enLI'ega á iniciativa
individual, sem duvida pOl'que nada quel' fazer, sem duvida
pOl'que elle sabe que a iniciativa individual entl'e nós é ai 0

iutamente nulla. E na veI'da<.1e, enhol'e., como se manifesta

(1) Sobre a' carta do Conde d'Eu ao Govemo Pl'ovisorio e a res
posta d'esLe, VOI' O Abolicionista, de 1° de Dezembro de '1880, e o
meu Abolicionismo, p. 65.
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na InO'latel'ra a a ti idad do seIf govel'mnent enão pela
as o ia ão? Mas e te m io de actividade da iniciati a indh-j
dual, é ntl'e nó ab olutamente nullo, pOI'que a a ociaçiio
e tú pOI' todo o modo manietada pela lei de 1860. Entl'e
tanto, eu po oaventurai' em medo de el'ral', que OO'OYel'nO,
abandonando a que tão da mancipação, deixando-a ao azar,
não 'en'e ú cau a publica. ~ão el'ye á cau a publica, porque
fi a adiada indefinidamente a anci daele do s nhore , que
querem uma olução, e d ixam-se vaga e illimitadas as e pe
rança do. e cravo . li

E dia <1 I ai , em 12 de Julho, voltaya ao a sumpto. -a
Call1al'a tinha- e dado em 23 de Maio o pI'onunciamento de
Teix i!'a Juni r, qu , separand - e do Gabinete, havia movido
a que lã dos !'avo p elido a nomea ii.o de uma com
mi . ã e pecial pal'a e tudal-a e pJ:opõr a medidas oppor
tuna. E a ini iativa dá a T ix il'a Junior um lugal' aliente
na IIi. tOl'ia do movimento de '1871, porque-foi lle que que
bl'ou a unifol'll1Ídade da Can al'a, o voto soli<1o da maioria
contl'a a ret l'ma, quem abl'iu aminh pal'a a I a sagem da
futuI'a propo tq lo Go emo. ! -'e a altitude elle ficou firme
até o fim ao contrado de divel'. O' do eus companheil'os
que fOl'am mai tal'de adyersal'ios acen'imo da eman ipação;
e a sim como foi lle ljue abl'io a estl'ada, tambem é a elle
que pertence o que eu ante chamei o vehicltlo da lei, isto é,
o ystema da op ão, gl'aças ao qual o projecto Rio-Bmnco não
en ontl'ará oppo. ição inv nciyel entl'e a gl'ande Il'0pl'iedade,
ou pelo menos não cahil'~ na Camara, 'e niio com o propl'i
Gabinete, pelo men s xpondo-o a uma eleição mai que poli
tica, ocial, sei'vil, como a do gabinete Dantas em 1884. Refe
rindo-o e ao facto da Camal'a, abuco diz no Senado n'c se
discUl' o :

« I'. PI'esidente, eu deploro que ainda e ta vez não figl1l'e
no di Clll'SO da Coroa o elemento 'er"il, apezaI' da manir 
tação populal" a qual, como ullla lOI'l'ent , arrel ata tudo, até
arl'ebata os dei gados do Govel'no impel'ial, pOl'que algun
delie ,homen praticas e p1'Ofundo, entem a nece idade de
resolver alguma cousa.
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« O conceito geral, I'. Pre idente, é que e merilhou- e
esta omissão como uma pt'ova para desmentir o Poder Pes
soal. Mas cahiste em uma gr'ande incohel' ncia; a re om
mendação da Coróa no discul' o annual, simples r('commen
dação sem determinação de meios, fada m nos mal á causa
da escravidão do que a il'l'esolução com que vo tende.
havido: resiRtistes ao gmnde pen amento d'} ol'óa, mani
fe tado ao mundo inteiro, mas trahi. te vo a cau a, a cau a
da escravidão.

« SenhOl'e', esta cansa c ndemnada pelo Evangelho, con
demnada pela civilização, s6 pode vi el' na ti' va ; ó tem
uma condição de vida, é a ignorancia ab olma, é a I'esi cr na\ão
absoluta das victima ; ma indo ao Pal'1amento com "O a
vacillação, com vo, sa il'l'esolução, abdicando mesmo o lil'eito
do governo do Estado, quebrastes a força moral e o segrp.do
desta causa excepcional.

« Foi o govel'l1o á Camara dos Deputados e intel'pellado por
um distinclo meml 1'0 della, onsidel'ou esta que tão pel'jO'o a
nas suas relações economica , e nas uas relaçõe le OJ'd m
publica. Ias, senhore , onsentiu que e ta cau a, I rjO'osa em
relação á ordem puhlica, em relação ás questõr.s economicas,
ficasse abandonada ao azar! O maior perigo desta au a é a
propaganda, e v6 a deixa tes livl'e, cOl'l'endo pOI' vo " a on ta;
urna resolução, pouco ou muito, seda um grand J'emedio,
mas nada resolvestes. (O SI'. Zachal'ias : cc Não quizel'am dai'
os documentos que os mascarados pedíramo »)cc As 'im não
procede o homem de Estado; a iniciativa é pal'a homem de
Estado, como pam o general, uma grande UPel'j I'ida le; o
homem de Estado não faz o que o govel'no fez.

« Sim, senhol'es, o governo no centro da relações sociaes,
encal'l'egado da direcção dos gl'andes interesses collectiv s do
Estado, com uma maiol'ia que eleve dÍl'igil" declarou que nada
decidida e põe-se a reboque desta maiol'ia I (O Sr, Zacharias :
« É um suicídio; desde então não é mais governo »). « As im,
Srs. ministros, deixa tes os senhores entregues a' uma ancie
dade peior do que a do condemnado que espet'a a execução da
sentença; deixastes os escravos alimentai' esperanças vagas,
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indefinidas, para terdes de luctar depois com a impaciencia
dclle , com a de e peração delle .

E «dizei que a que tão não está estudada? Então não ba
entre nó que tão estudada! Pois uma que tão formulada em
um pl'Ojecto elabomdo no on elho de E tado, ahi di cutido
e appI'ovado, não é uma que tão ef:tudada neste reo-imen?
Exi te e e trabalho e tanto que a commi ão da Camara dos
Deputado exigiu logo que vie 'em o tI'abalho confeccio
nado no on. elho le Estado. »(0 l'. Zacharias : « l'ião que
rem mandai'. D) (O r.. i}yeira da Mota: « O que e faz no
con elho de E ·tado é ,ewedo. ») eobore, e te neo-ocio é
muito grave, é a que tão mai importante da ociedade bl'a
zileil'a (apoiado) e é imprudencia abandonaI-o ao azar. Que
reis aI er as on qu ·ncia ? Hei de dizer com toda a ince
ri lade, om t da a for<;a das minha convicções' o pouco
sel've hoje, o muito amanhã não ba ta' a cou a politica
têm por pl'incipal condi<;ão a 0PPoI'.tunidade; a reforma, p0r
poucas que ejam, vaI m muito na occasião; não sati .fazem
ao depoi , ainda que ejam ampla . Não querei o meios
gl'aduaes : poi bem, haveis de ter os meio simultaneo ;
não querei a con quencias de uma medida regulada por
vós pau adamente, ha,eis de ter a incerteza da improvi
dencia; não querei lei' os inconv niente economico por
que passaram a Antilha ingleza e fl'anceza , arri cae -vos
a ter os hOl'l'ores de .'. Domingos.

« Senhores, é preciso dar toda a im porlancia á no sa
situação politica; vede que hoje no mundo chri tão omo a
unica na.ão que tem escl'avos : v6 não pesae o que é a fOl'ça
das cousa ; o que é a pre são da civilização, exercida obre
uma nação que se i ola do Chl'i tiani mo, que e isola de
todas.

« E senhores, basta; eu concluirei esta parte do meu dis
curso OIU uma entença muito aju tada do Duque de Bro
glie. Fallando contra o governo que queI'ia este me mo adia
mento indefinido, e ta me ma contl'adicção indefinida, dizia
com muito eloquencia : « Espera?', quando se espem alguma
cousa, é sabedoria; mas espm'a1' p01' esperai', espB1'aI' pOl'que
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não ha suf(icencia pam 1'esolver, e coragem pam executar
é opei01' de todos os lJartidos é O maiol' de todos os pe1'igos. »

Como, e \'6, a linguaO'cm de Nabu o era a do leader de
um mo\'imento que o ofU ialismo on ervad r n'c a hora
condcmnava. ~'es e di cm o elle r pete a ua adhesão á mo
narchia, signal de quanto a entia po ta em dõvida. Fala da
porfia de 1'ef'o/'/IUlS que o partido Conser ador parece qu rei'
trayar com o liberal, « muito vantajo a para no a cau a ma
que póde tornar em uma Babel o y t ma repre entativ , de 
truindo os pontos de apoio que o partido con ervadol' tem
por missão garantil' á sociedade... Entretanto, o fa to é que
o partido Liberal não póde querer poder na ondiçã em
que argue o Con ervaclor de o ter acceitad . ~ Odi cur o ',t do
dirigido á Corôa : a ella deve impol'tar que o pal,tido Liberal
não eja extcrminado' que elle pos a prestar o s 'u concur o
para a bõa direcção do paiz « p rque a e en ia do gove1'llo
representativo consiste no concUI'So de todas as pini-e po
liticas. » Qual o meio, pOl'ém, de chama! a oppo i ão a a
funcção que lhe compete, que é Il1na condição ela paz publica?
É o que _ abuco discute perante o Senado, fallando, pOI"m,
mentalmente á Corôa :

« Dizei-me, senhol'e , o que cumpre fazer pal'a que o pal'
tido Liberal, que está no o tracismo fóra de toelas as cond'i
çõe. de existencia legal, seja rehal ilitado e volte ao Pada
men to? Devemos e pel'ar a no sa vez de governar? Devemos
esperar que esta vez nos eja designada 101' gl'aça imperial?
Cel'tamente, senhores, o pal'tido Liberal não póde quel'er o
podei' pOI' este meio. Assumil' o poder n'estas condições, é
tomaI' a missão ingloria de uma outl'U l'eacção, é cn al'l'egar
se o parti lo Liberal de matar por seu tU1'110 o pal'tido Con
sel'vadol', como o partido Coo 'cl'vador matou o Liberal. E te
caminho conduz ao abysmo e dizei-me: o que tem tirado
dessa politica' de reacções successivas? Scm duvida, a mo
narchia se illude e pensa que til'a fOI' a da fraqueza dos pal'
tidos. O que acontece é que quando ella pl'ecisa do apoio de
um partido, este pal'tido no dia da necessidade está inhabili
tado e sem força pal'a sel'vil' á causa publica, Ora, o que alloc-
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t ce, ,1'. Pr ideote, é que temo empre mini terio feaco
perante a opinião. Que ~ rça pôde ter um mini terio pel'ante
a COI'oa quando eu titulo de exi tencia "em ó ela COI'oa,
não em <.la vici itude. do . y. tema repl'e enLativo? Que
força pód ter um mini terio pel'ante a opinião, quando não
ae da opinião, quando não tem a força pl'e i a para sat1 

faier as a piraçõe da opinià ?»
A im o partido Lib ral não qu I' poder, ma quel' a

reforma , IefOl'n1a qu Mini LCI'io não póde faz r, ma que
uma part do partido on ervador pó<.le fazei', equeacabariam
com o o traci mo, com a PI'O cl'ipção do paI'tido vencido, fóra
do pod r.

« Tão podemo faz T a reforma accI'e c ntava Nabuco;
pai bem, qu dizemo qu o Mini. tel'io actual Lambem não
a póde fuzel'. lia n pal,tido on en'ador uma pal'te e tacio
nal'ia' que p n a quc tempo.c l'l'e ma não muda o homen
orna. cou a . OI'U, sem duvida 'sta pal'tc repr entada no
1\1 in i tel'io o-o pódc e!' eocal'I' gada da I'eforma . Ma tam
bem abemo que no partido Con cI'vudol' ha canlheiro
qu 1"m pendol' pal'a a reforma, por exemplo o. r. Vi 
conde de . Vic nte, o r'. Tone -nom l11 e o ,I'. Barão do
Bom H til'o ... Lembl'ei-me d tI' do mai con picuo : aind:-t
ha utl'OS, por' exempl ,o I'. Barão da Tre Barra. a
Camara do D putado !ta muito moço illustl'e que já . e
têm declarado pelas reforma ...

« enhol'es, o sy. tema representativo por uas ICI 1

tude , por sua evoluçõe, pôde sati fazer a toda' a nece
sidades occorrentes da ociedade sem sacl'ificio dfl força moral
do poder. e a haes em vo so partido quem la a, m aCl'i
ficio do palieI', sem a rificio da força moral, . m in ohe
rencia, fazer a ref rma , porque hav i de entregai-as a
outl'OS que não a podem fazeI' em caotar a palinodia, a outros
qu não in pil'am onfiança p lo eu ante edente ?Quanto
menor é a confiança que in piram o aoteceueote do refOl'
mador, tanto maior é a xio'encia 'da opinião. ))

E o discurso t rminava om um fl'anco appello ao Impe
rador para salvar a dyna tia, tomando a ioiciati a da
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reformas, sem as quaes o s stema repl'esentaLivo não era
uma realidade; em outra palavras, pal'a que fos e elle o
-vencedor do sOl'ites que Nabuco mesmo estabelecera em 1868;
·quem puzesse termo, por meio de eleiçõ s livres e reaes, ao
govcmo absoluto que elle exercia contl'a a sua vontade, pela
fOI'ça das coisas. Era esta a conclusão d'esse discurso que
não deixou de preencher o seu fim, pal'ecendo que Nabuco
recebera alguma confidencia de que S. Vicente sel'Ía o
plOximo Presidente do Conselho, e chamaria a alie Tone.
JIomem, Bom-Retiro, (que afinal l'ecu ou), Tl'es-Barras (.Ta
guary), TeL'{eira JuniOl' (o nome de F 1'1' il'a Vianna, no grupo
Teixeira Juniol', acudio segnramente ao pen amento de Na
buco ao dizer - mltitos moços íllustl'es) :

\l Senhores, se nós nada podemo espenU' do ministerio,
se não temos o podeJ', e não podemos fazer as refol'mas a
quem havemos de pedil-as? Podemos pedil-as ao podeI'
pessoal? E pOl'que não?

« Senhol'es, não quem il'rital' as nossas discus 'õe ; não
quero fazeI' injustiça ao Pl'incipc que pOI' felicidade nos
rege; digo que existe o podeI' pessoal e exi te pela natU1'eza
·das cousas; existe desde que o podeI' não tem cOI'I'ectivo,
desde que não ha eleição livl'e, desde que uma s6 vontade
·decide dos destinos do paiz. POl'tanto, se existe podei' pe soaI,
e é o unico que tem vida, porque não podemos perlil'-lhe que
influa para as reformas?

« Sim, senhol'es, se o governo pessoal póde sei' Jorge III,
porque não pMe seI' Guilhel'me IV, ou Napoleão III ? - com
·esta diffel'ença, e é que sob a encamação de Jorge llT, o
.poder pessoal pl'ovoca a revolução; mas sob a encarnação d
Guilhel'Ine IV ou Napoleão III, elle conjU1'a a I'evolução,
.abdica, renuncia, resigna a sua existencia. Cel'tamen te, as
reformas libel'aes impol'tam a im possibilidade ele podeI'
pessoal; dissipam o podei' pessoal; venham as reformas
liberaes e as consequencias della hão vÍl' necessariamente.

« E pOl'tanto, senhol'es, como conselheil'O leal, como
:amigo, eu direi com toda a enel'gia : Monal'cha dos Bl'azi
Jeil'os, l'econciliai-vos com a democl'acia, tomai a iniciativa e
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a frente das refol'ma liherae, alvai osso thl'ono e vo so
paiz(I).»

V. - O Additivo sobre a questão dos escravos
Quéda do Gabinete.

Em 19 de etembl'o, na vizinhança do encerramento da
• e ão, abuco tem prompta a min~ que fará altar o ~Iini -
teria. El'a eguinte additivo ao orçamento:

c( Do alo resultante da receita obre a de peza no exer
cicio d'e ta lei é o Goyerno autorizado a applical' a quantia
de 1 000 onto de r i á alfo1'l'ia cl e' ra o . § L° erão
pr f rido o e cra o do xo feminino de 12 a 40 anno , e

(1) Es c di cu\" o, de 12 de Julho de 1 70 é pronunciado ob uma
impl'e ão de ympathia pelo hamado Imperio Liberal, a nova
pita c cm que a pI' n a de Ell1ilio Olliúel' no Iini-tel'io fizera
entraI' o govel'no plcbi cital'io de ),!apoleão III. Es e movimento
inspil'ou gt'ande onfianc;a a abu o. 1're dia lepois d'es e dis
cur o a tel'minac;ão da "'uel'I'a ra off1 ialmente annunciada. Em
Abl'il Nabuco c I' via a Danla:,; : « Não ba novlctad . a chegada
do 01 de d'Eu e a abel'tul'a da earoal'as devem traz l' alguma
ebulliç'ão. ada espel'o pOI' ora, pOl'que nem o no ~o Imperador
é o do Fl'an ezes pal'a fazei' uma re"oluç'ão pacili a que ati
faça a neces idades publicas, nem o e pirito do paiz, atrophiado
como e lá pOI' tanta influencia indébitas e chaga ociaes é
capaz de quel'el' e impôl' alguma coi a... O que púde "iI', indo
a coi as como vão, 6 póde vil' da anal'chia, isto é, o imprevi lo,
e tud póde seI', muito além do que e quer e do que 'e pen a. "
O lemor do radicali mo, da' pl'etençõe extrema fOl'ça Nabuco
a procurar entl'e o Consel'vadore model'ados, reformi ta , um
ponto de apoio . .É paI' i so que elle indica S. Vicente e Salles,
com quem n'es a época se entendia obre a emancipação. Dantas
(28 de Julho) e 'Cl'eve a Nabuco sobre e se di cur o : "O seus
discursos são sempl'e um aconteci.nento; n'e te ultimo, porém,
acbei merecimento, elevação ainda maior do que em todos o
outros. Longos de ignios de e tadi ta con ummado, largo e
e novo horizontes á politica liberal, segurança e pl'ofundo
conhecimento das coisas e dos homens, franqueza na exposição
das idéa , tudo i to encontra· e n'elle. A sua apo tI'ophe á Corõa.
56 não é entendida pelos politico de má fé. Il
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dentre e te os le men I' edadc. § 2.° O escravo que POI'
meio do cu peculio, ou por ]iber'alidade de Outl' rn, ou pOI'
contl'acto de pre ta~ão d flltUJ'O er'yi~o, obtiv J' m i
para indemni, a ão de s u va]ol" tem dil' it perf ito á ua
alfol'l'ia, e c, ta, cndo recu ada pelo cnh01', será lltoro-aua
pela autol'idade publica. - Pa o do "enado, 19 de elembro
de '1 10. (A ignado). - Nllbllco. - ow'·a Franco. - Z. de
Góes e Vasco7lcellos. - C. ParaulLÇ/uá. - F. Octaviano. 
Cansausão ele Sinimúú. - Chicho/'/'o dct Gmna. - Silveim
da Mota. - Dias de Carvalho. »

Corno e vê, el'a um al,tigo do projcct do C n clho de
E tado, que abuco apr'e enla a juntam nte com a vcd a de
1,000 conto' pal'a alfoI'('ia . Ao enviaI' c addili a Za
charias pede-lhe que sc pl'eparem pal'a su tenLaI-o no dia
eguinte; con 'idem o golpe d 'j ·ivo. Zachar'ia I' p nde-lhe

do 'enado com e te bilhete: c( PI'''P' I' o m I't il'o c ·iI o
esperamo::>' não (lcaI'á maIo no' o I'ei m qlH.1I1t iveJ' ida
um de scu vas 0.110', A metl'allladol'U, ]) - clle? - « e a
espingarda de agulha hão d todas faz I' o , u offl ,ia.
O T... ) » (o creado mandado pOl' 1 abu o), C( lue ntrava na
conspil'a ão como Pilatos no CI'ed , ntl'egou-me foguete »,

- Paranho, chamara o additivo foguete á Cong/'eve, 
« com ar ue I'csel'va e de sufflcien ia, orno sc onheces, c a
gravidade da mis..ão de que e tava en arreo'ado. ])

No uia seo'uinte Nabuco vai com effeito ao 'nad u tcn
tal' o seu additivo, Tendo, immediatamente ante da ('ctimua
do Gabinete ltaborahy e da f I'mação do Gal inetc S. Vicentc,
pronunciado, em nome do partido Liberal, seu discUl' o
respondido por Paranhos, tcm todo o alcan 'c dc um aconte
cimento dccisivo na IIi ,tol'ia da lei dc 28 dc 'etembro, que dc
algum modo resulta d'e sa attitude firmc, on tante e dedi
cada da oppo 'ição LibcJ'al, movida e in pit'acln quanto á
UJ'gencia e ab oluta precedencia d'essa idén pelo rll'd nle pr 
selyti mo quc Nabuco fazia d ..de '1868. 'e se di UI' de
20 de Setembl'O de '1810, elIc diz, em relação á iniciativa do
partido Li beraI e á inacção, carencia do Mi ni t I'i :

« Esta iniciativa do partido Liberal é um dever sílgrado e
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imp I'J o, porque, com o 'enado sabe, no programma de te
paI'lido, entre a medida gl'aduae oncurrente paI'a o
grand fim da emancipação, uma della é a que e ·té con a
grada 00 al'tigo propo, to. E ·ta iniciativa torna-se urgente, á
vi ta do pI'ocerl:m{}nto i"r oluto, contradictorio e vacillante do
Iini t ri a. ':s eita d·,', ta ma na que lão ,oeia\. O Mini 

tel'i não tcm razão d3 qu ixa ontI'a o partido Liberal;
p rqu , enhoI'e3, té hcj-, om a gmvidade do ilen ia, com
cxpe laliva ai u:ada, o p.:.,tido LibeI'al, sem aO'itar a que tão,
t m 'pel'ado uma solução l ada p lo iUini teI'io que e acha
á fl'ente da I' la Õ('s ecol cr ica', ciae e poliLi a do paiz,
e p r con equencia, tem a I . 'ii dc diI'iO'il-a . :\Ia nada e
tem feito: urna esp I"ança ç" no duo nobre mini tro do

O' cio E tI'angeir ~\ (PGr ~ .. lIos), vindo ultimamente da
R publi a Platina, onde já nã ha e cravilião, e a espe-
rança pam log nobre mini tI'o do egocio do ImpeI'io
d mentiu de lal'ando na Camara elo r. Deputado que o
G verno não lueria nã uma medida pal'cial de emanci
p çã , a qual e r duzia ú alfol'l'ia do, e ravo da COI'ôa e,
p lo motivo ali gado d allivial' o boi inho imp rial, que
calT ga a com e te tI'ibuto de caI'idade. Já v', pai, o enado
qu o paI'tido Libel'al nã(} p li i V'I' enc I'l'ar- e e ta • e- são
s m uma manife tação olemne, em um prote to contra o
pro edimento do GoveI'no a I'e pito ele a umpto tão impoI'
tante' é i to principalmcnt o que jO'nifica o aI,tigo aelditivo.

cm duvida, enhore, e tá dcmon trado que a politica do
go mo e rcduz a e la j igraphe : O nada! Ia o par
tido libcI'al tcm m do d. que e 'ta epigraphe - Onada!
torne um epitaphio para a tel'l'a de olada; aniquilada pelas
cOQtingencias jue pod m vir de ta que tão, e não forem
previnida·. »

Contl'a ta a mar ha retl'ogl'ada de no o governo desde '1868
com a l)I'eceden ia que lhe tom u a He panha, adeantando-se
em Cuba:

« A v I'dade, senhore , é que a He panha no anno le 1 'iO,
no anno que corr , já elecl'etou a emancipaç'ão gradual do
escravo ; e, pois, a unica nação da America, digo mal,
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senhores a unica nação do mundo chl'i tão, que mantem u
statu quo da e ravidão da eI'as coloniae , é o BI'azil.

« Ma , em honra do BI'azil, senhoI'es, seja dito: ainda
em nenhum paiz do mundo a idéa de emanei} ação foi inau
gUI'ada com auspicio mais lisongeiros; a opinião publica a
acolheu com manife taçõe as mais fI'anca e esponLanea .
entre essas manifestações cumpre consideI'aI' as consignaçõe
votadas por quasi todas as Assembléa Pl'ovin iae para a
emancipação; a jnrispI'udencia dos tl'ibunae tem decidido
sempl'e em um sentido favoravel á libel'dade a qu lões
propostas; o Conselho de Estado, que é um coI'[1o conservador,
não dominado pelo espil'ito de inno ação, concluiu um tl'a
balho importante em favor' da emancipação; ó1 I'esi tencia que
O' s nhol'es de eSCI'avo oppuzel'am nos outl'OS paizes, re, i 
tencia que foi a veI'dadeira causa dos catacli mos que ahi e
vil'am, não houve entr'e nó ; os senhoI'e não resistil'am ó
pediam a prudencia dos meios, a ul'gencia da deci ão; o
pal'tidos, os pal'lidos todos, coincidiam nas medidas O'I'adua
e pl'Ogre sivas. EI'a esta a opinião de todos; ninguem qu ria
uma tl'ansiçi'ío brusca, que cbnduzi e o paiz ao pCl'igos da
ordem publica, lIue com a I'evolução do trabalho aniquilasse
as fonte' da riqueza publica. » (Zacharias diz em apalte:
o; Havia uma ou outra espingarda. li O I'emoque é ao di lO
attribuido a Cotegipe, mas que elle sempl'e contestou, 
que pal'a combater a emancipação ainda tinha wna espin
ga1'da velha.) « Entl'ou, porém, o 'linistCl'io, mudou e com
plicou e ta situação que conia tão facil, tão plana; o Mini 
terio CI'eou logo o ponto de apoio para as I'esistencias dos
senhores, eolloeando a questão entre a I'evolução e a es ra
vidão, entre a inercia e os pel'igos.

« ão ovimos, senhores, vacillante, it'resoluto, ii' á Camara
dos 81's. Deputados abdicaI' a mis:ião de Podei' Executivo, a
iniciativa em dil'igiJ: e I'epresentaI' os intere s collectivo
da sociedade, em tomaI' a dianteil'a nas gl'andes questões
economica e sociaes? Mas aCamara 'dós I'S Deputados
pl'ocedeu com um patl'iotismo digno de todo 10uvoI' ; tomou
sobre si a iniciativa que o governo tinha declinado, nomeou
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uma commi são para e tudar a materia e oEfereceu um pro
j ct ; es a Commi ão, honra lhe eja feiLa, orrespondeu á
xp tativa da amara, corre pondeu á expectativa do paiz,

apre entando um relatorio, profundo e bem elaborado, e um
proje to, cuja maxima parte é acceita pelo partido Liberal.

« !\Ia o governo, senhores, que demiLtiu de si a iniciativa,
imp diu toda a ini iaLiva; e como governa as orden do dia,
nunca mais concedeu uma occa ião ... (Zacharia : - Hoje
é que e p diu da tribuna a di U' ão de um projecto... pal'a
entrar em di u ão o projecto elaborado pela commi ão da
Camara elo rs. Deputados.)

« Co tuma- e dizeI' que o diabo arma a ua: veio á di 
cu ão um proje to de emancipação parcial, muito parcial, o
pr jecto a jue já me referi nesLa ca a, o projecto de alforria
do crav, cujo u ofru to a Corôa tem, e então o Mini 
tel'io pr nunci u- e, fez que tão de Gabinete ela não di cu ão
d pI' j cto da commi ão e de larou que nada mai queria
'enã a mancipaç5.o parcial dos e cravo da Corôa, reduzindo
a providen ias a e te unico Ionto. »

E terminava a im:
« Creio, r. Presidente, que tenho justiUcado o al'tigo

addiLivo propo to, e em duvida não é po ivel crêr que o
Senado Bl'azileir deixe de conCOrI'er com e te meio pal'a
acabar, ainda que gl'adualmente, uma in tituição 'execl'avel
que oppl'ime o no os sem lhant , cOl'l'ompe o homen
livre, tel'iliza o tl'abalho e a tena, e no expõe ao ludibl'io
e á repI'ovaçã da. naçõ civilizada. enhol'e, podei pl'O
seguir n vo o adiamentos infinitos, na vo a contradicção
infinita; mas a emancipação não ha de deixar de vir; ella ha
de vir, com a diCfer nça que, em vez de viI' gradual e in
cruenta, ha de vir simulLanea e perigo a. Jão é po ivel
re'i til' á pl'e ão da ci ilização, á xcommunhão do mundo
chri tão. Dizia-se o anno proximo pas ado no Congl'e o
Federal dos E tado -Unido : As naçõe civilizada devem
faz l' um bloqueio mOl'al contra a unica nação, (referiam-se
'entào á ilha de Cuba), que ainda mantém a e cl'avidào. Ora.
esse bloqueio moral póde-se tl'aduzil' em facto que podem
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ferir o nosso intercs e' indu. tl'iae : por lU , senhor~,

como ne e Congl'es o c dizia, c bloquei m I'al d \'c ii'
até l' pellil' o producto do tl'abalho escravo. ma palavra e
concluo: abei qual a orte do Paraguay, qual a orte do
Japão e de todos o paizes que 'c qu I'em isolar do mundo
civili ado. »

Es e di curso produzio grande impre fio (l), entia- e que
o additivo implicava uma I'i c mini terial, que a idéa da
emancipação tinha amauul'ccido em . Chl'istovam. om
effeito, quem responde ao chcfe J ib ral é PaI'anhos, um m z
depois Vi conde do Rio-Dl'anco, mini ·tro dos g io Es
tl'angeil'os, que a abava de voltai' da .'ua qual'ta mis ão
diplomatica e politica no Rio le Prata e Paraguay, c a ua
re po ta revela, se nã produz, a divisão e p I'ada n cio
do Gabinete: elle prom ttc que na 'c üo s O'uinte G \' 1'110

manire tará o seu pen am nto, - « apre enttw.'l uma, lu
ção ", é a vaI'iante de Cotcgipe, mini tI'O da Marinha, 
e i 'so não está de accol'do om o entimento d Itaborahy
ou do 'eu lugal'-tenente, Paulino le ouza. A oluçã de que
Paranhos e Cotegipe. fallavam era favol'av I á reforma: '1 que
o outro lado do Mini teria tinha em mcnte eJ'a-lhe ontJ'aJ'ia.
Que o Gabinete estava dividido n'cs e momento, prova-o a
discu ão no anno seguinte a re pito de sa palavra ue
Pal'anho , entre elle, Cotegipe, Diogo Velho ( i con I de
Cavalcanti), de um lado, e Paulino de ouza, .'u. t ntad
por ltaborahy, Muritiba e Nebias, do outro. Poucos dia d
I ais d'aquelle discurso, o Ministerio lLabol'ahy rctira a- e

(1) Rio-Branco, l'1'esideníc do Con. elllo, na . e sã.o d 187t
(14 de Ago.'to), l'efel'io-se as im a es 'e di 'CIlI"O :" I'.Ire id nte,
é notavel que quando e approximava o termo da e' ão do anilo
passado, a ulLima palavl'a da ill usírada opposi ão libel'al n' ía
casa f sse um brad de anciedade paI' esía qu . íão. nobl'c
senador pela Bahia, o SI'. labuco, que apparece quasi s mpl'e
como os magna sonaturwn, veio censurar o Minisíel'io por não
ter dado andamento a e.'ía quesíão... II
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e a ua )' til'ada era get'almente attribuida á recu a pelo
Gabinete, do additivo Liberal (l).

(1) A mim, meu pai e-cl'eviu 111 1.0 OutUUI'O: " Remetto-te o meu
ultimo ui UI' o, u tentando o additivo sobre o elemento ervil,
additivo a qual attl'ibue "el'almente a quéda do Mini terio. II

«E e di CUI' o foi o til'o de honra dado pelo partido Libel'al no
Mini terio de LU de Julho. « (Diario da Bahia, 12 de Outuhro).
Pel'eil'u la ilva, Memorias elo Meu Tempo, tambem attribue a
qlléda do Gabinete ao additi o-de Nabuco: «Recebeu Rodl'igues
TOI'I" n'e a conjunclul'a um uilhete do Imperador, participando
lhe qu 111 I'ecia ua approvar;ão o additivo de Nabuco de AI'aujo,
e o perava que o lini tel'io o in lui e nas di po i õe ....el'aes
do OI''Samonto ... Magoado Rodri"u Torl'es (Itaborahy) com o
pl'ocedimento la Môa no to ante ao additivo proposto por abuco
de I'aujo, e com a I'e olur;ão de s u advef'sario senadores"
(ror I'e- e aqui li. oppo ição a um credito), " convocou no dia 22
cu coi lega d abinet. oncol'd~ll'am todo que era chegada

a época da. di olução do Gabinete, e autol'iza.ram o Presidente do
eon elho a upplical-a do Imperador. II

Que o lmpol'adol' manire tava abertamente pela nece idade
aa eman ipação, o deputado I em o sabiam; entre outra mani
fo taçõo- elle queixou- e a Junqueira, membi'o da commis ão
e pecial, da demol'a na apre entação do par·ecer. Ouvi ao con
selheil'O Bal'l'o Blll'I'OtO, tambem membl'o da commi 5.0 Teixeira
Junior, que o pl'imitivo proje to da ommi ão el'u libel'tar os
nascitul'o , não de d o na cimento, e im ao- oito annos de
idade; mas que o lmpemdor e pl'onunciara francamente contra
esse pen amento na convel' a que teve com .Junqueira.

lI!. 12



CAPITULO YlI

GABlr ETE . VICE TE

I. - O Gabinete e seu Programma.

Não era duvidoso que S. Vicente -eria o ue e sor de Ita
bor'ahy. O Imperador estava sel'iamente empenhado na eman
cipação dos escr'avos, e por i o mesmo que, por' causa da

J guerra, da nece sidade de conservar Caxias á ft'ente do exer
cito, fôra obrigado em 1868 a chamar ao poder o partido
conservador, agora que estava terminada a campanha, era
para elle ponto de hOl1l'a mostrar' que não abandonara a
grande idéa por elIe mesmo annunciada do alto do Throno. O
Imperador conhecia bastante a nossa politica para não igno
rar que para qualquer' commettimento ou plano p rfeitamente
amadurecido em seu proprio juizo, prudente e experimentado
como era, elIe acharia sempre, em qnalquel' dos partidos,
o concurso e o apoio que lhe fosse pI'eciso. ão era a quali
ficação de Consm'vado'I' qu~ impediria um d'esses I artidos de
afferecer-se' para as in novações as mais ousadas, como não
era a qualificação de Libeml que tolhe~'ia o outro de secundar
as medidas as mais autoritarias. Alguns espiritos, de um e
de outro lado, podiam sacl'ificar-se e ficar fieis á escola; o
grosso dI) par'tido, poré,m, não se pr'eoccupava de principios,
nem de coherencia. Se Q Imperador não tivesse forçosamente
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que alternaI' \} homens e o pal'tido, a vel'dadeit'a sciencia
politica con i tiria pal'a lIe , em apanhaI' em tempo as mu
taçõe ,o cambiantes imperiaes : em tempo, porque o Impe
radol'dit'igia, parecendo acompanhar, e a vantagem, a per pi
cacia e taria em collocar IU- e, ante d'e1le, no ponto para onde
o viss m ublilmenle inclinar. Na questão da emancipação,
entretanto, o Imperador não precisava exercer a menor e
ducção sobl'e o partido Con et' ador ; fõra um Con ervadol',
S. Vicenle, quem redigira os projectos de '1866; era Con er
vador ali Torl'es-Ilomem, que, em 1869, dizia a abuco
estar escl'evendo contra a e cl'avidão um dialogo á man ira
de Platão, dialogo cujo fragmentos apparecem, talvez, no
seu bello di CUI'SO de 1871; el'a conservador Pel'digão l\la
lheil'o, cujo livro foi « a obra a mais comprehensiva e, a
muitos re pito, a mais valio a sobre o assumpto ), como
dis e Ma aulay da grande obra similar de sir James tephen j

el'a con el' adol' Tei 'eil'a Juniol' e o grupo que elle reunira em
tomo d i, O Vi conde do Rio-Branco tinha razão ao dizeI'
no nado em 1810 : « E I reci o dizer a verdade ao paiz, e é
que n'e ta que tão nos achamo todos confundido. e a
principio havia on el vadol'e oppo to á idéa, tambem do
lado Liberal o havia e muitos. Cqmpre me, mo reconhecer
que lalvez o primeiros pa 'os para a solução d'e ta grave
que tão parti em do Con ervadore e não do Liberae. II

De t'lO . Vicente não pl'ecedeu a Jequitinhonha, ilveira
da lota, Ta are Ba tos, ma S, Vicente repre entava um
partido. ra uma força govemamental, e, e é impossivel
dizei', se foi anle d'elle, com e1le, ou depoi , logo depoi
d'elle, que despertou, ob o me mo influxo da opinião, e da
guel'l'a, a consciencia do Imperador e a do Governo em '1866
de homens como Nabuco, Sal'aiva e Zacharias, elle terá em
pre a honra de ter sido o primeiro dos nossos homens tie
governo que na questão dos escravo tentou e conseguia m'o
ver o nosso mechanismo politico todo, - Imperador, Con~

selho de Estado, Ministel'io, - de ter sido o primeiro a for
mular o conjuncto de medidas que de enraizou a e cravidão
do nosso solo em 181'1.
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. O Imperador, com o espil'Ílo de justiça, a que era propen. o,
desejava que a primeira lei de aboli ão fo e exe ulada pelo
e tadi ta que inicial'a a que tão em 1 66; abia que Itaborahy
não acceital'ia nunca um proje to que ati fize e a elle, e
para sub tituir o Gabinete não via não ., ic nte com o
grupo de conservadores modcl'ado que abuco a ignalal'a
da tribuna do enado. Dar- e-ha, com eff ito, uma 'ingulal'
coincidenCia (1) entre a orO'anização . Vicente e a indicação
<le abúco, no seu di cur o de '12 de Julho. 'e di. UI' o
Nabuco, como vimo, indi"cara . Vicente, TOJ're -Homem,
Bom-Hetiro, Tres-Barras (Jagual'Y) TeixeiJ'a Juni r e o eu
grupo (2) e em este o Gabinete fOl'mado por icente, rue
não con egue a entr'ada de Born-HeLit'o : elle, na Presid n ia
<lo Conselho e em E. tl'ang iro ; Joã Alfredo, Imp I'io; TI'es
BalTas, Ju Liça; Salles Torr -JIomem, Fazenda; Per ira
FI'anco, l\lal'inha; g neral CamDra (vi conde d Pel ta').
que não accei La, depois Ar'aujo Lima, deputad p lo canl,
Guerra; Teixeira Juniol" Agl'i ultura. I\'em abuco ao faz r
aqu~l\a indicação recebera uma I'ev lação de . Chl'i Lo am

(1) O orgão radical, já republicano, a Opinião Liúeral, m 1.0
de Outul 1'0 (187U) alludia a essa coin idencia : " 1'. D. Pe-
d1'O 2°., cujo fraco é contentar a 01 po ição, humilhando aquelle
a quem confia a supl'ema gestão do seu Imperio, quiz ort jal' a
oppo 'ição do Senado ol'gani:ando o Gabinete indi"itaclo pelo
SI'. Conselheiro Nabuco em um dos seu: notav -i. di, CUI'SOS. Então
o illu tre Conselheiro figurara, como cousa toJel'ayol, um Govel'no
campo to dos SI'S. S. Vicente, TI'e -Barra., alie Torl'cs-Homem
e Bom Retiro. O sr. D. Pedro]1 agal'l'ou-sc ú: palavl'a do '1'. Con
selheiro abu o, e acaba de nomeaI' mini, LI'o os I'S. . Vicente,
'fres Barras e Salles Torres-Homem. Quanto ao . r. Bom Retiro,
S. M. re erva-o para succe '01' dos pr ceclente , e opportuna
mente mediadol' entl'e este e o r. Zacharia . "
'~2) O grupo que Teixeira Junior reunio em Maio de 1870 para

pedir a nomeação de uma commis. ão e I e ial en arl'ec'ada de
dar parecer com ur(jencia soúre as me lidas que julgasse con
lJenienj;e adoptar-se acerca da 'importante questão do elemenlo
~el'oil no impel'io. compunha- e ai m d'elle, de Pel'eim da Silva,
Ferreil'a Vianna, Junqueira, João' iende~. AnO' lo Thomaz do
Amaral, Souza Rei', Candido TOl'l'e" Lima e ilva, Dual'Le de
Azevedo, PeI'digão Malheiro, Paula ToledQ:
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pai' algum amigo intimo do Paço, como D0I!l-Retiro ou 6
me m ,Vicente, nem o Imperador e ,Vicente formaram
es e Gabinet pai' indica ão de abuco. Aindicação de abuco
re ultara óm nte da ua ob rvação exacta da marcha do
pal,tido Con rvador para a eman ipação, dos homens que li'

diJ'io-iam, da on. tancia do Im[ erador, e o Gabinete por ua
vez, I'C ultava lo facto ob crvad s. A de aggreO'ação do
pal,tido da tabilidad c da re i teneia pela força da idéa abo
licioni ta, por ua natul'eza radical, tinha que obedecer a lei
c rta e po iti a . O qu abuco fez em Julho foi pre"er a
ua applicaçiio de modo l)I'eciso .

. Vic nte, porém, não ['a o homem proprio pal'a a deli
cada mi ão de que e incuml il'a; em um publici ta, um
diplomata d alai' um II m m de E tado, ma não tinha a
I'e i tencia qu a lucta I arlamentar exigia, nem a faculdade
de impôl'-'e e ue dil'iO'ir. Logo no primeiro e baço do eu
Gabin te re ela perplexidade; vê di putal'em-lhc a direcçlio .

. Loul' nço, a qu m c Q\'idara e que acrifica, quel' di lar-lhe
o pl'oO'I'amma mini, t I'ial' TI'e -Barra entra para o Gabinet~

, ómen te para fl'u traI' a reC I'ma; o epigl'am mas da Be(o'J'Jna,
orgão lib raI, nd 11 te tempo apparece Joaquim I ena (I),

(1) J aquim ena é na Refol'ma, durante o decennio con er
vadO!" a vida do jornal i mo IiI eral. De certo modo, foi eUe ().
creadol' da moderna imprensa politi a; elle, quem tornou o e pi
rito, a [Jl'ill1eiea qualidade do jOl'l1alista. A penna ent.l'ctanto com
qu cI'eve não a embebe, elte em fi; não fere nem
t.ira. an<>ue; o 'ou gra ejar é o pontaneo, qua i impessoal; não
ó elte é empre o peim' il'o a ril'- e do que diz ou e'creve, como

o qu põ m ena ri m-'e fl'ancamente do omico que eUe
lho' llIP1'O t.a. E um ~leilha' polit.ico· ompõe om o as umpto .
do dia bude os t.ã inorren ivos pal'a os pel"onaO'en que n'elles
appal'ecem como La Belle HéltJne papa o Grego' ou La Grande
Duches e para a" pequena, uI't.es d~.\.]] manha, De fact.o, é a
epoca de Of1'enbacll 'en'a como toda a O' ração contempora
nea, tem o e pirito ,at.uI'ado de Alcazal'. O que elle faz na Re
forma é um gl'ande al'naval polit.ico, á moela elo aI naval mytho
100'j '0 de Orphée aux En/e!' , A voga do eu' Boatos é grande;
o que . e apl'O ia !l'eUe é a veno, a facilidade, o bom humor da
caricat.u l'U; bem lOUCOS 'âo o 1ue preferem a e sas II bufl'one-



182 M E 'TADISTA DO lMPEHIO

tiram-lhe o go to de governar, tão up rficial ra em sua
natureza a ambição da pl'imazia; e não ó el1e compõ um
Gabinete que não acompanha omo compõe, . em nece i
dade, um Gabinete todo el1e de unido. Para a ampanha
da emancipação a primeira condição do Mini t J'io el'a er
homogeneo; a segunda, ter o animo de xistir. O Gabinete
S. Vicente, pOI'ém, não tinha nem foI ego , nem vontad de
viver. Nas primeiras 'confer'n ia viu-se bem que n'es 'e Ga
binete, organizado para a emancipação, o oraaniza I r tinha
pensado em tudo, menos no fim pal'a o qual o formêu'a.
Logo na apresentação ás eamara , Tres-Barra e . Vicente
mostravam-se em desaccordo, as r tic n ia' do prim iro
modificavam ainda mais a c1ubia al1usão do Pre idcnt do
Conselho á reforma do elemento servil (1).

A imprensa ultra-conservadora, para designar a im a
dissidencia que a questão dos escravo opera no partido, nLre
os amigos e o adversarios da l'eforma, a signala desde logo
a origem suspeita da nova politica. O me mo jornal, que d is
annos antes denuncia a como facciosa a linguagem dos he-

ria "innocente a naturalidade do e criptor, que ainda e cl'eve
a lingua de João Franci ·co Lisboa. E se foi, pOl'óm, o primeiro
Joaquim Serra (ou melhor o segundo, o da Reforma, porque
o primeiro fOra o poeta de Um Coração de r.lullter, al'l'ebalado
pelo jornalismo e pela politi.ca,) o de 1 (18-1 78, o da epo a em
que a vida não tinha para elle um objectivo, em que o al'a ter
politico estava ainda sem condensação, di 'per. o pelo va ·to ampo
da sensação, ela clll'io idade, do pI'a"er, do d enfado. Em 1 79 é
que começa, - e em 1888 (29 de Outubro) acaba, - o ontro
Serra, figura re plendente na historia da abolição pela eriedade,
coo tancia, sacrificio e heroi mo do eu incomparavel 'omlJate de
dez annos, dia por dia, a lé a victol'ia final de 13 de Maio. D'e te
porém, não cabe aqui fal1ar.

(1)« O paiz demanda, sem duvida, algumas medidas ou reforma
muito importantes. Especialisal'oi as que se referem ao elemento
servil e á melhor administração da ju tiça. A primeira xige
uma solução pl'udente, previdente, que procure compOr e hal'mo
nisar os valiosos interes e que n'e se a sumpto e tão incluidos.
A eO'unda decide de valio os direitos que não estão bem garan
tido . Envidaremos os nos o. e fOI'ços para coadjuvar a tar'efa
legislativa. " (Ses ão de 30 de Setembro).
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fes liberae fallando do Poder Pessoal, faz apparecer na scena
politica, por traz de . Vicente, a ombra do Imperador. É a
tcrceira ou quarta ez no reinado, I vando em conta a laio
ridade, que o pal,tido dos velhos monal'chista e queixa da
intel'venção indebita do Imperante: 1 40, 1844, 1863, '1870;
porque não accrescentar 1 53-a Conciliação~« Aomissão »,

dizia o Diario do Rio em 2 de Outubro « do elemento servil
no di CUI' o da abertuI'a do Corpo Legi lativo em 6 de l\laio
do corl'entc anno deu rebate no campo dos adver ario do
Gabinete, e erviu de thema a inve tid!:\ de algun dos pro
prio alliado. ninO"uem era e tranhoque o linisterio, nesse
ponto, tinha c ntra si uma re peitavel e deci iva opinião:
desde nLão começou a cir ular a idéa de mudança do Çabi-
nete, e algun. facto ieram confil'mal' que ha ia trabalho
para qu tall'e ultado v l'ifi as e, ncenada a e ão. Ora,
ta cil' um tan ia não podiam d i 'ar de enfl'aquecer, e de
facto enfraqueceJ'am, o Gabinete. e e a foi uma das cau as
de ua retirada, ria o a o de approvar o eu procedimento,
em comtud p upal'-Ih a cen, ura de occultal-a. O que de de

~laio pI' palava rcali ou-se em etembro; o sr. "\ isconde
de . Vicente foi o u SOl' do I'. Itaborahy, e apresenta
como a p/'imeira r fOl'ma de que e ha de occupar a do
elemen to ser iI. 1)

A inl1uencia do Imperador el'a tanto mais visivel na orga
nização, quanto o Mini tel'io, pretendendo avançar na questão
dos escI'avos que o ImpeJ'ador tinha a peito, francamente 
retrocedia na da eleição directa, que elle não queria. O Impe
rador, ad antado, radical ás ezes, em materia de escravidão,

(1) Com ror I'en ia á parte que o Jmperador pos a ter tido na
attitude a umida porS. Vicente e no pl'oO'!'amma mini terial, tem
particular intere 'e o eguint documento pOI' elle redigido para
u '0 do Presidente do Conselho, no dia mesmo da orO'anização, e
cujo autogl'apho me foi obsequio amonte comillunicado pelo dr.
Oliveira Borge , O'el11'o do J\farquez :
•. " Opponho-me na actualidade a qualquer reforma da Con titui
ção, e pOl'tanto ou contrario aos pl'oj ctos eleitoral e municipal
apresentado pelo ex-mini tro do Imperio.

" As eleições, como ellas se fazem no Brazil, são a origem de

:
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de instrucção, nas que tões religio, a ou - ociaes, emquanto
a materias politica , a typo con tituciona ,como o da elei
ção indirecta, era refl'8ctario; o velho pa!'tido Con 01' ado!',

todos os nos os males politi 'o " ma pal'a melhol'al-a, ntendo
que ba tam as seguintes refol'ma , que indico na ord 111 do ua
importaneia :

" 1.0 Judi iaria, ,epal'ando erri aZ1TI nt a ju tiça da poli 'ia,
sobretudo quanto à attl'ibuição de pI'ender; tornando o, juize o
'mais independente po 'ivel, por meio das maiol'e vantagon
que a hOln em não deixar a If ctividade de .eu cal'O'os' da

,opção, pelo menos, entl'e o c;al'O'o de juiz o os elcitorae , as im
'como o CJuo lepen iam do PodeI' Ex cutim, e pelo a ,'o uni
'camento de antiguidado; 2.' Abolição da Gual'Cla- 1'acionai ou
pejo menos reforma de ua lei, consenando ,ua nctual ol'o'aniza-
ção 'olrveniontel1lente modificada; l1Ia não pod ndo o uan!n
seI' cha mados a sel'viço ::;en'io em a, os extrnol' linal ia , ma I'ca
do p la lei, e em virtude d' ·ta, CJuando tl'abalh a A,::;ell1bléa
gel'al Legi,"lativa, ou por deel'eto do "overno no intel'wllio da
es ões d'eJ1a; 3.° Do reCl'lltamento, COnf01'll1e o PI'oj' ,to qu e

discute no S·nado; lLO Da lei el itoral, no 'entid do pl'ojecto do
Vi. conde de S. Vic nte.

" Outl'a medida ioai lativn, d'm'gencia i~ual à da ]' fOl'majudi
cial'ia, é a qu se r f r ao lemento senil no entido do ultimo
trabalho do Vi,.condo de . Vi ento.

" Escuso enumel'ar o motivos, em que me fun lo, pal'a apI'o
eiar a sim a urgen ia d'e ta ultin1a medida, . em a qual não tel'e
mos coloni. ação na : ala neces -aria ao n, :umpto, qu d ve mel'e
cer particular attenção da pal'te do linist rio no ntido d'um
plano apre. entado pelo a cr nte le colonisação, Dr. Jana ia da
Cunha GaIvão. Para esse lim é pr ci o iguulm nte faz I' pas, ar
uma lei e tab lecendo oca, amento ivil v luntario, e toda' u
medidas que facilital'em a 'utisfação do, I gitinlo. intel' . es dos
extl'angeiro no Brazil, ampliando-o e o: 'a o de, ua natul'ali
sação.

ão temos admini'tr'ação devidamente ol'ganizada, e o Pro-
idente sel'vem, principalmente, para vencer eleiçõe . o que

continuará, mórmente se niio se cI'oar a arl'eira administl'ativa,
e o circulo de e olha quasi ex lusiva dos' Pre idenles rol' o das
Camaras.

" Recommendo tambem com instancia a: idéas sol 1'0 instl'uc
ção publica que o ex-mini tI'O do Jmperio pl'ocul'ava reali. ai'.

" Cui le- e . eriamente da in tl'ucção do povo, de augmental' Ó

bmços tmbalhadores, e de melhoraI' as I içõ s tamb m pela
con:tanle vigilancia do g-ovel'11o obre a' autol'idade , qu , polo
mo os, devem ser exoneradas, e jamais re ompensadas, quando
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pel ontl'al'io, r lativamente á emancipação era iritl'ansi.
gente, quanto á c1eição directa, pOl'ém, di pensava até a
Con. tituição. O in tincto lhe dizia que a propi'iedade tenilo
rial el'a a ua for a e a leição dil'ecta a ua garantia. S. Vi
cente não repl'e ntava bem esse in. tincto do autigo paI,tido
Con eryador do' Eu ebio de Qu iró" do Haborahy, do
Uru uay , que pa ará ao filho d' te ultimo, o egundo
Paulino d ' uza; lIe não I'a p lo partido, ma pela Pl'ero
gati a; p l'leu ia c mo Bom-R tiro, a um tercei 1'0 partido,
neutI'o, ecl ti o, que e podel'ia chamar l\Ioderádor, em con-
formidade m o iut I' . e tendeucias, as peculiaridade
da p 'ição do 10nal'cha.

POI' e a r troO"l'ada<:ão m matel'ia el itol'al, declarando,
ao onlI'aI'io de Pauliuo de ouza, que pam a I i<:50 diI'ecta
eI'a lJl' i o r unir uma on. tituinte, o novo Gabinet de de
a ua apl'e. entaçiio le anta contra i o partido Lib ral que o
indicara p lo rgão d Nabuco. <t Nada pel'o do Iini t I'io
actual», e. I' via te m l.0 d Outubro «por lue t m meno'
força na Camal'a para fazeI' as refol'ma , e o ., iceute é
do n ['vadore amai doutl'inario. Já elle di no e
nado que a eleição directa carece de I' forma da Con ·titui<:ão
e, pai , e ·tá mai longe de nó do que o Ministeri0 pa sado. l>

hajam abu ado em materia eloitol'al, o o B\'azil pI'O pel'ará como
todo nó de jamo..

" Ha muita - outl'as ne" idades publica ; porém ap na julgo
convenien te fallar por Ol'a de tas, no pa peis, qu nj unto a e te,
exponho eu a minha opinião obl' outros a . umptos.

(c Lemlro a utilidade do fazeI' o on elhod'E~tado e Ludar a.
refol'mas apontada::;, devendo o Con elheil'O apre entar ou pa
receI' cripto dentl'o do tempo razoa,el que e marcar pal'a do
poi havei' adis u ão na minha I l'e ença. Pal'a que maior nu
1l1el'0 de individuos fossem onsultado., seria bom nomeiar mai
ConselheiJ'o d'E ·tado escolhendo-o em ambos os pal'tidos. O
Consel ho d'E ·tado não póde ..er por ua natureza uma cOJ'pol'ação
pal'cial.

" l\lanife tundo minha idéas, não tenho por fim enão dizeI'
como ponso ao Ministro , lue, de de que os nom io e omquanto
os Con el'vo, não erão e tOl'vados por mim em sua marcha.

. " 29 de Setembro de 1870. I)
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o Mini terio era mais moderado aITectava querer viveI' com
a oppo iç,ão; chegara a dizer nas Camaras, ao apresentar-se:
« Na lucta da legitima opiniões politicas ou da aspiJ'ações
de InOuencia na di l'ecção de i ntel' sses soeiaes, a moderação
~ sempre util ao Estado, e, [101' isso mesmo, a todos. Sem
ella é difficil bem recophecer a verdade, apreciar o que mais
convem. O Mini terio não ó concorrerá para i o, ma dese
jaria mesmo a coadjuvação de todo os Brazil iros, em que
bra de uas opiniões conscienciosa . Elle prezará os serviços
feitos ao Estado, a honra e os talento , onde quer que estejam
ou quaesquer que sejam as idéas politicas. » O sentimenta
era nobre e elevado, digno de um philosopho politico, mas a
epoca não comportava essa especic de conciliação; os parti
dos acabavam de extl'emar-sc, o Libel'al estava animado do
espirito de combate, 9 Conserv::ldor puru via imminente o
cataclysmo da emancipação; POI' isso escl'e ia abuco a
Andl'é FleUl'Y, 22 de Outulwo: « O Ministel'io de 29 de
Setembro não agl'adou nem a Gregos nem a Troyanos, e a
razão é d intuiç,ãó - a epoca não é mais de conciliação, ma
de acção e reacção. » Acção e ,'eacção - que poder têm sobre
o espirito a formulas de outra epoca, POI' assim dizer os cli
chés do pas ado, a synthese de situa"ções bem definidas,
em que o politico alguma vez se encontrou! « Acção, reacção.
e transacção», a formula de Justiniano José da Rocha, se não
do proprio Nabuco, tem para elle a certeza, a força de uma
lei politica necessaria, como para o Positivista a lei dos tres
estados. A sociedade entrara em um novo cyclo, como o que
acabara de '1853 a -1 57 pela conciliação, para produzir
uma repetição de phase' successivas semelhantes; agora el'a
a acção e a reacção; depois, - quando ~ - viria outl'a vez a
transacção. EI'a isso o quc pensava, o que espel'ava Nabuco.
Infelizmente, não se estava repl'odllzindo a evolução do co
meço do reinado. Desde 1868 a reacção no governo era domi
nada pela acção demoeratica no paiz, e esta devia, servindo
se, alternadamente, dos dois plll'tidos, abril' uma epoca de
reforma, de agitação, de revolução que não havia mais de
chegar á transacção, e, sim, á dissolução do regimen.
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Já ob o mini t~rio ltaborahy podia-se di tinguir a epa
ração entl'e o Libel'ae, a facha l'adica\. -em homem novo
come ava a appal'ecer na politi a, e I'evelava, de de os eus pl'i
mcir s a to , uma independ ncia, uma força, uma nl1dacia,
como d ert ainda nã e Linha vi to, batendo á ua
p rta em n me de um direito até então de conheci I : o do
povo. Em ih' Í1'a l\lal'Lin . A figura do tribuno, com de
poi a do parlamentar, era talhada em forma colo ae ;
nã ha ia o' Ue nada de gl'acio o, de mode ·to, de humilde,
de pequ no; ludo era va to, lal'go oberbo, dominador. a
cadeira de juiz, fazendo frente ao mini tro da Ju tiça; nas
pale tI'as liLteraI'ia , pronunciando- e obre a velha raizes
al'yana ; na onC ]'en ia publica, fazendo reboar' pelas
caverna lopulares o ch intel'minavel da sua palavI'a; no
con elho do I aI,tido democl'atico, falando ao hefe tradi
cionac , ao homen do pa ado, com a cons iencia e a auto
ridade dc um onqui tador I arbaro dictando a lei á ivilização
d I'epita, indefesa em sua tl'anql1illidade immemol'ial; na
reda ções do' jornae amigo, nas confeitarias da rua do Ou
vidor, ond durante anno exerceu entre o moços e o
exaltado a di tadura da eloquencia e da coragem, como
Gamb tta, durante o ImpcI'io, n s cafés do Quartier Latin;
na, rodas ele amigo politi o , como l\fal'tinho Campo', Octa~

viana, Th ophilo Ottoni; depois, na Camal;a do D putado ,
onele sua entmda (leO'i latura de 1 72-187õ) a ignala uma
epoca e faz o effeito de uni tel'l'emoto; no Mini teI'io, onde,
incapaz de representar segundos papeis, mas sem prepa~ação

talvez, sufficiente pal'a trataI' negocias, 6 teve uma ambição:
ganhar com a, ahida o que perdcl'a om a entradiJ e por i o,
ainda mais, como mini 'tro demi ionario do que como mem
bro do Gabinete; por ultimo, no cnado, na independencia,
na soberba, com que, operada a ua transformação onsel'-_
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vadora, aLLI'ae para i todo o I'ancores da democra ia que
talvez Lenha cl'eado : em t das a la' içã que e abatcl'am
dianLe ·d'elle paJ'a que ell - ntl'a e em 'ubiI', em tod os
os papeis que de empenh u, ih'eil'a ~Iartin foi empl'e
unico, diffel'ente de todo' o maíi;; po ante e alicio, ~lIbilo

e irre i tiveJ, natural e in en iveI, com uma Lromba li um
cyclone. Elle é o seu pl'oprio auditoria, sua PI'ol)['ia claque;
re pil'a no e paço illimiL' do da sua individualidad , da sua sa
Lisfação intima, dos seu tI'iuml h decI'etados com ju tiça
por elle mr mo e clepois h moJogadus pela ma sa obedi nt
como o gaúcho, respira nos rampa, onde, no hOl'iz nte in
teiro, nada vem interceptUl" oppl'imil' o s u laro!? hau Lo. É
em uma palavl'a, uma figul'a fundida no molde m que a
imaginação prophetica va 'ava a: sua: I' açõ s. E 'am ão
do Imperio. Desele logo é pl'eciso onLal' com elJ , que é, n'e e
momento, o que em politica chama povo, isto é, as pe
quenas parcellas de povo que se o cupam de politica. Quando
o espil'ito que elle epcamou o d ixa vai ai \m animal' e :us
eitar contra elJe mesmo ouLra figul'a, lJe sel'á tão int n a
mente odiado pela Revolução quanLo fÔl'a ant s querido; lUas
em um tempo, entre 1.868 et '1818, Joi lIe em nos a politica
o idolo de Ludo que Linha a a piração republicana, qu enLia
a emoção, a vibl'ação democratica, e, como idolo, o autocl'ata.
Anno depois, elle será, talvez, dos no os politic o mai
cons81'vaclo/', sem deixaI' de exel'c r 'obl'e os que entI'aram
em con tacto com elle o magneLi mo de sua per onalitlad .
Ninguem, entretanto, póde commandar dois gl'ande. m i
mentos em senLido contl'al'io: um no senLido da revolução
e outro no sentido da autol idade, e a 'sim, apezal' de eus
grandes esforços, impotenLe pam a reacção, o a 'signalamento
da passagem de Silveira l\lal'tin na nos a hi tOI'ia c nLemp 
ranea ficará sendo o impulso, o vigor eXLJ'aol'dinario qu a sUiÍ
eloquencia inflammacla, o seu sopro Dantoniano, sua. c n
denLe sobl'e as multidões, imr rimio ao espidto ele revoluc:ão
no decennio ele 1.868 a 1.8'18, e que lIe em vão orr receu
depois para I'eprimir. D'essa a 'ção de sua m 'idaue elle,
porém, não tem que se arrependei'. Em uma sociedade ã e
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vio-ol'o 'a, h m n' como lIe, qualquer que fo' e a exagel'ação
de ua pl'im il'as idéa a pI' maturi lade tio eu idt aI incoo
fe sado, não tel'iam feito 'enão bem; o não tel' eH mais
tal'tle podi lo ontrabalança[', com a imparcialidade, a justeza,
e a le\'açãü da razão d E tado, a que tanta vezes quasi
ó inho uttino-i no enad, o impul o, o elTeito da ua pri

meil'a attitud , PI'O\-U que a politica, quando elle appal'eceu,
já le\'uva I'umo da anal'chia, e que em Ue a hi tOl'ia das
in titui õe t "ia ido I'ipta tal qual foi, apena com uma
podcl' 'a' I'i o-i nal fi o-u I'a de meno ,

É I' fel"ind -: a um tio incidente que a intel'v nção tle il
yeil"l Martin: cau an á vcz no pal'Lido, que l'abuco e CI' ve
a Dantas em 9 de Junho (1870): « Quc os liberae pI' pria
mente não vão até onele atil'am O' Hac1i ae , é tam I m uma
v nlad . Entl'e nó ha quem queil'a a monarchia c m a re
forma Iii PI'a " a' im omo ha qucm não qu il'a tah'czmai a
monal'chia, n m om a r f ['ma . É n ce al'io qu obl'e
e L p nt a luz e faça inteiramenle, pal'a que no dia do
triuml ho niio 'e p , a CI'iminal'-no. de ti leae.» Pela pri
meira v z, om ero ito, em 1870 a idéa r publicana fio-ul'a na
Iucta do partidos p liLico . As tentati a em nome d'e sa
idéa, l'cita no Imp I'io ele 'de a Con. tituição, não tinham con-
equ ncia, ram, quando muito, apenas um pel'igo de conflicto,

de perturbaç,ào paI' ial la ol'tlem, não alfecta\-urn o e'l iritos;
tinham a me 'ma impol'tancia, omparada ao mo imento de
1 70, que a in ul'l'eiç-e o ca ionae de e cI'a o·, c mpal'adaª l'l'ente abolicioni ta de 1871 é 1879. AO-OI'a , porrm, a
aspÍl'ação republicana ,manife tava- c sob a fórma de uma
de aggr:egação do pal'tidoLiberal, promettendo xl nder- e
\1m dia ao Con er ud I'. Nabu o, que não vacillou até o fim
na questão da monarchia, via com pezar, mai ainda, com
tri teza e appl'ehensão, a nova tend n ia dos e piritos .. A
opposição corria o ri ·co de tomar-sc faccio, a, aLa ando' a
instituição, e pal'a o espirito anti-monal'chico eH não tinha
nenhuma al'finidade nem ympathia. Toda a ua cellulas
pen antes, como toda a fibl'as de eu cOI'üção, el'am excI~~

sivamente monal'~hicas; ell não .compl' hendia a tendencía
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anti-monarchica, como não compr hen lia a lenden~ia anii
religiosa; essa tendencia podiam, uma como a outra, cl'e.'cer
por alguma aLtitude ou palavl'a sua, levada mais longe do
que a applicação que elle lhe dava; mas, n'es e entido, ua
re pon abilidade era a mesma que a d medico pelo envene
namento de um doente que tomasse internamente uma droga
receitada para uso extemo, ou a quem a receita de arsenico ou
strychnina suggel'i se a idéa de matal'-se pelo arsenico ou
pela strychnina. Desde 1810, entretanto, elle comprehende
que está crescendo a coerente l'epublicana no io do partido
Liberal, e com a sua fidelidade e sinceridade de pen ador
politico, julga nece sal'io, como vimos, affil'mar cada anno
a sua fé monarchica, contrapol-a ás iIlusü s da inexpc
riencia (1).

(1) As im no "ato de Gra a de 1 71, elle dirá com referencia
ao novo partido republicano, todo eUe r.omposto de homen . que
o acatavam e lhe rendiam homenagem:

" Feita esta rectificação, SI'. Presidente, eu vou fazer o prote to
que faço todos os annos; é o protesto de minha adhe ão á. mo
narchia con titucional j considet'O este pl'ote to ainda mai nece
sario hoje pai' causa da divi 'ão havida no partido liberal, pas
sando para a causa republicana algun distinctos Liberaes, cuja
ausencia sinto e deploro.

«O R. VISCO:"DE DE S. VICENTE: - Muito bem.
u O SR. NABUC;O : - Senhores, não quero ser tido pai' aquiUo

que não sou; quero carregal' toda a responsabilidade de minha
posição; JUeu pensamento é hoje o mesmo que no nosso annos
passados, meu pensamento é que uma republica ou uma monur
chia póde realisar as liberdades que o paiz reclama.

" O SR. F. OCTAVIANO: - Apoiado.
" O SR. ABUCO: - A pI'ova de que a liberdade politica póde

existir sob a monarchia é o grande typo da Inglaterra, é tambem
a Belgica. A lH'ova de que a, libel'dade pôde existil' sob a f'I:lPU

blica, é o typo da Sui :a, é o typo dos Estados-Unido.
" Entre esses dois typos escolho a monarchia, porque foi a

forma de govel'llo sob a qual fizemos nossa independencia; porque
ella está em nossos habitas (apoiados); pOI'que é a forma de go
verno que póde manter este Impel'io va to e immenso (apoiados);
porque ella apresenta a vantagem do conhecido sobre o desco
nhecido (apoiados). Quero dizer, a monarchia tem por si a esta
bilidade que resulta da. hereditariedade e impõe silencio ás am-
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A appal'ição n'es e anno de 1810, em 3 de Dezembro, de
um novo jornal intitulado A Republica (1) é um aconteci-

biçõe , e, tem a libe.edade que as eepublicas pl'omettem; reune
as vantagens de uma e outra, sem o inconveniente de ambas.

" O no so empenho, pois, deve ser, senhores, que esta mo
narchia americana sob a sua fórma, servindo-me da expressão de
Montesquieu, contenha es encialmente uma republica.

" Dizia o grande oeadol' da Revolução franceza em 1789, Mira
beau: " Indagar qual . a melhor fórma de O'ove1'Oo, é uma ordem
de idéas vaga, pOl'que todo os bon goveJ no têm um pl'incipio
commum; uma republica é, em certo enlido, uma monal'chia,
e uma monal'chia é, em certo sentido, uma republica. Os mãos
governo ão ómenle doi, a anal'chia e o de potismo, precisa
mente porque ão a au encia de todo govel'no. " E accl'escentava
elle : • Digo com Pope, só os louco' pl'ocuram indagaI' qual. é a
melhol' fórma do gove1'1lo. O melhor governo é o que gal'ante
melhol' a li bel'dade, é o que admini tra melhol'. »

" Sinto e deploro, de novo in isto nisto, o erl'o d'es es distinctos
Liberaes que pas aram pal'a a cau a republicana; mas este erro,
senhol'e ,quem abe e não é devido a outro grand~ erro poli
tico? Quel ei aber o erro politico a que me refil'o? E o el'ro da
I'efol'ma empl'e negada ou empl'e tardia. (Apoiados.) "

E accI'escental'á, COIIlO que dando um conselho patemal ao
seu. joven. amigos apal'tados :

ão tenho gl'ande apprehen ..ões a re. peito da republica em
no o paiz, por lue creio que elle a não quel'. Lemul'o-me tambem
que o 'VhiO's no seculo XVIII fOl'am J'adicae e republicanos.
Desejára que s s iLlu tre liberaes que no deixaram, egui em
o pl'ocedel' de Benjamin Constant, que, como abeis, era republi
cano. Pois bem, e e apostolo elo Governo Repre entativo, e e
talvez o m lhol' publici ta do Dil'eito Con titucional, dizia que
sua' i léas el'am republicanas, ma lue eUe não tinha o dil'eito
de impôl.a á FI'ança, que não a queria, e poi , como desejava
el'vil' a França, ligava- e ao partido que e tava mais pl'oximo

d'elle, e portanto procul'ava- e eguia o partido constitucional. "
(1) Com rela ão á formação do partido republicano e â ua

apl'e entação pela imprensa sob o ministel'io S. Vicente, é ca
racteri tico da attitude con tante do Imperador para com a pro
paganda o seguinte incidente, referido pelo dr. Oliveira Borges
em notas que eSCl'eveu a meu pedido sobre o miOlsterio de 29 de
Setembro:

" Em 1870, quando minist1'o, logo depois do appal'ecimento do
Manifesto Republicano, dis e o Mal'quez ao Imperador; -" e
nhor, os Republicanos publicaram seu Manifesto e uma das me
didas que o Governo Imperial deve adoptar, por noema invariavel,
é de não pl'ovel' nos empregos publicos quem tiver opiniões repu-
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mento que, se houve se pl'e i ncia em politica, eclip al'ia
todo os OULI'O_. Não era uma d' 'a' folha ephemerus, como
tanLa . tinham appal'ecido anL ,ad,'oO"ando a idéa I' I ubli
cana; era uma gmnde folha diaria, de tinada a 1,('[' va La

cil'culação om L pogl'aphia II'0pI'ia, dent[' d ponc L mpo,
na rua do Ouyidol' e entr da I'cuniüe do no\' [a['Lido, O
p'l'imeil'o num 1'0 publica a o ~Ianife Lo, a ignatlo por' al
danha Marinho, AJ'i Lide Lobo, hl'istian OLtoni, Flavio
Fame e, LafaycLte, Hangel Pe Lana, Hemique Limpo de
Abl'eu, QuinLino Bocayuva, . alvadOl' tle 1\1 ndonça c OllL['O

ainda, que I' pl'eSenLUvam llma ill1pOl'tante det cção no parLido
Libel'al. Pal'a Nabuco o aCLO de s correligionat'iu , que
a 'sim se aLiravall1 aos azal'es de uma propaganda trabalho a,
era sincel'o e respeiLavel, e ell o la 'Limava, c mo um enfra
quecimento sensivel do v ['dad il'O Liberalismo (1). A R pu
blica antlavá no al', como a fÓl'ma do tlesconLenLamento da
oppo ição : « Vo 'se nunca tlir"í uma verdade, esc['evia lIe a
Ãndl'é Fkul'Y (22 de OULubl'O), como a que dis a re 'peito

blicana. em o governo da lnglatel'l'a, com todas as suas garantias
de liberdade, admitte que il'va em empl'egos publico quom lem
opiniõe,' I'epublicana , nem o Estados· nidos, tambem om -uas
libel'dade , ac!mittil'iam que occupa se empregos publico, quem
tivesse opiniões monarchica . " O II;1pel'ador redal'guio-lhe ; 
tI Sr. S. Vicente, o paiz lue e governe como entender e dê
razão a quem tiver. II - u Sonhor, re pondou o Jl.lal'qllez, V. M.
não tem di! cito de pen ai' pOI' este modo. A Ionarchia é um
dogma da Constitui ão que V, M. jUl'OU mantel'; ella não está.
encarnaria na pes oa de V. 1,,1. " - II Ol'a ", disse-lhe, l'illc!o-se,
o lmpel'adol', II se os Brazileil'os não me quizerem pal'a seu Jm
peradol', irei sei' pl'ofessor. "
_N'um opusculo meu, A{jl'adeeimenlo aos Pel'namúucanos

(1891) á mal'gem c!'e ta phI'ase : II Nada abalava as duas idéas do
Imperadol': que não se devia tocaI' na imprensa, e que a opiniões
republicanas não inhabilil.avam nonhum cidad~o pal'a O' l1l'gos
que a Constituição fizel'a s6 depend r do mer'ito ", elIe eSCl'eveu:
II Assim .foi. " .
jl) II r;;-tamo, aqui com o Club R publicano ", escrevia-me olIe

(l9 de ovembl'o)," o qual, creado pOI: sUI'pre:a, todos o dia
d~cae; foi uma gl'ande ad vel' idade pal'a o pUl'tido LilJel'al, que
a§.iiim se vae ~ad.a dia des!uan telau.do e dezol'ganiz~lldo lUa~s. ~'. ~
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das n equen 'ia da Republica m França. Tão é a pl'imcil'a
v'z que a Fl'ança y n ida pelas a!'ma , fica vencedo!'a pela
ill a . Eu omo m na!' !Ii ta Iue ou t mo muito p la }Io
nar hia '.» ubl' tml em no paiz Ile conhecia b m a
inl1u n ia, a reper u ão, das ]' \'olu õe extranO'eira. fa to
de e c n tituil' a Fran a em R publi a com a qu da do
1mp I'iú m dan, fazia d' . e anno ue 1. 10 um anno crit' o
paI'a a in tituiç1e Brazil il'as. 11 '9, como 1 30, comi I, /( "
como a r 'yolu 5.0 Ilespanhola de 1 (3 , obretudo p la appa
ri ão de Ca telar (o qunl conqui ·tan\ para a idéa repullicana
o [ il'ito e o ora ã d . moço'), foram yibraçõ que, toda:,
abalaram a no a ol'll m politica; a republicani ação ua
Fl'allc:a em '1 10 a '1' centa a um terceiro e podel'o ú fúcll
no di' outro que < ttrahiam permanentemente o Brazil para
a ]' public~: a on:tituição 111 l'icana e a adopção da fÓl'ma
r lubli ana P I' toda a America, c m excepção d'ellc óm nt .

III. - O Manifesto Zacharias.

O. H publicanoi'i LI. clarado ]'iam porém impot ntc ,
qualquer que fo c o 'eu numero, pal'a produzil' a qu ;da da
m nUl'chia e a attitud 1 monarchi ta tiye e. ido Ire
yident pl'eca\'ida ontra emelhante pe!'io'o. O in tin to t)

ntim nto da nação, cm ua qua i totalidade, era de adhe ão
e lealuadc ás in titlli õe , qu , pai' exc pção na \m rica,
tinham to ado ao Brazil no a to de se tornar indepcnd nte; a
crença, p I'ém, de lU essas instituições nã corriam \' rda
deiramente perigo, a I'teza de ada partido, de cada politico,
dp podeI' elle alva!' a monal'chia, m qualquel' 111 mento ou
t!'an e qu esta r COI'I' s a ell" fazia os no, sos partido,
con itu ionaes em oppo, ição olhal'em com s mpathi'l a: difl1
culdad, que o Repllbli 'anos cI'ea am ao governo e n
cur'O Iue indirectamente lhe pre ·tavam. A id 'a republicana,
apena defendida e advogada 101' homen que l'enun iavam
a tudo para sel'vil-a era qua i um . oliloquio ; o que a enO'l'o -

III. 13
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. a\"a, lhe dava um om profundo, como a ma 'cal'a gr'eO'"l, mm
o: ataque do que, monarchi. ta , ho tili U' am a monaL' 'Idu,
por illlpa i ncia d subir" us ptibiJidadc orrcl1llida, in apa
cidade de tolerar que os outro tives 111 a ua vcz, .

Muito mai 'en i\"el, por exemplo, do que o Manie to r '
publicano foi para o Imperador a expo 'i~ão, publicada na
Ref01'ma, cios motivos por que Zachal'ia r cu ara a nom ac;iío
de Conselheil'o de Estado. A expo ição não envolve a r 'oa
do Imperador, ma eum d'esse actos já d l mpos da di ,0

lu ão incipiente, quando os e ladi ta mo lram ú Coràa pre
feL'ir a popularidade á suas honra e apL'er; . Zacbaria , que
tinha nomeado Con 'elheiros de E tado a tanto' con ('
~'adol'e , ag lI'a declara que o fez com a r . I'va menti; I de
nunca acceilat' de Con L",adore igual nom ação, para e não
diz 'L' que « a politica gene/'osa, que abl'arou, e I'e aluía
afinal em IlIn egoí lico e torpe do ut cle:. )) A lei pCl'lniLte
que s' ac umulem a' func ,Õ :; de nadol' e de . n' Ih 'it'O
de Estado, e se ha accumulação tal 'L'uvel ' s:a, ma: o Mi
nistL'o que !lavia nomeado a diver O' enadol'es para o on
selho de E. lado não qu r a accumulaç~1 pam i. « O Juaar
de enadol" dizia elle, om as 'ua prel'ogativa i 'ençõe'
com o direito que confere de discutil' e votaI' li\Tem nte em
um egregio con . lho, que, se não é o de E tauo, vaI mai do
que Ue, porque e um do gt'ancle' . n elh s da nação, de tal
arte satisfaz o meu e pil'ito que nada mai me d 'ixa a 

pirar, » E"e Manit'sto tem a clata d 29 de Dezembro de
1810 (1); elle completa b 111, e não v nce parco, o Maní'
festo Republicano de 3. Em tempos nOI'maes um ex-PI' si
dente do Conselho teria recu auo a nomea ão para o Con 'olho
de E 'tado, que sabia el' do Impel'ador, com toda a. cle
culpas e defeJ'en ia ; não e selviria d'essa occasião para
lançar um libello contra o govel'l1o, a c01'1Ol'a{;ão a que fÓl'a

(1) Zacharias recu~ou a nomeação lugo que l'ecebeu a cal'La de
. Vicente, de 12 de Outubro. O manife Lo ou expo. ic;ão puuli

cada peJa Reforma (15 de Janeil'o de 1 71) Ó fjUe Lem a daLa de
29 de Dezembro.
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chamado, de facto, contl'a o reO'imen politico do paiz, Zacha
ria devia gual'dal' do Con elh de E tado, pelo papel que
em 1'68 e te repl' entou no confli t entre o )Iini teria e

axia , a impre ão de um tribunal veneziano, e cada dia
mai' e accentuavam a u'" queixa ontra o Impel'adol' paI'
e a ferida que, dada a ua natureza e a infecção do ambiente
politico, não podia mai sarar. PaI' outr lado, elle cahil'a do
pod r u peito, mal vi to pela d mocracia. AO'ora o eu I'om
I imento fazia naturalmente rc ceI' a ua fOI'ça entl'e o ele
mento mdical do pal,tido, com o qual elle acabal'ia empl'e
II I' C enth' incompativel, tanto p lo s u tempemmento
autol'ital'i , como pela, ua adhes'io atholica, O ffeito imme
diato era d sacreditar o Con elho de Estado, contra o qual,
assim como contra o enado vitalicio, a COI'I' nte da opinião
demo ratica e::;tava creada. abu o iu uma admil'av 10ppol'
tunidade pal'a i n'e a I'ecu a de Zacharias. A Flcury elle
es reve ( m 2~ de Outubro, ante de ab r da publicação do
manifc to) : « O Zacharia. , não acccitando o Con~elho de Es
tado, ganhou muita popularidade c anO'al'eou a adhe-ões dos
que d'elle de confiavam, e o con idero I'ehabilitado para uma
nova ol'ganização mini tel'ial ; é clle sem duvida o indicado,
porque foi com elle que o partido Liberal decahiu do poder, e
é com elle que deve voltar ao poder. I to para mim foi muito
bom, pOl'que me livrou de uma grande difficuldadc, e fo se
chamado e recu as e. »

Ao nome de Zachal'ia , com effeito, cedem agora as antiga
prevenções histol'icas,. o partido une- e em torno do cava
lheiro destemido que lançou á Corôa, como um aI'tel, a ua
nomeação ra gada de Con clheiro de E tado; que tomara a
desforra do 16 de Julho, enão do 20 de Fevereil'O, de 1868.
Logo d pois J'es e a ·to elle pal'te pal'a a Bahia, e é recebido
pela opposição com immenso enthusiasmo: « Ahi vai o nosso
Zacharias, escreve Nabuco a Dantas (22 de Outubro), coberto
dos louros da tribuna, etc. em dizcr-Ih que a idéa é minha,
deve dispôl-o pal'a uma eventualidade que não me I al'ece
longe: é preciso não desempal'ar o paiz e não deixal-o aban
donado á anal'chia e ás ambições prejudiciaes.,. » Elle,
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Nabuco, estava impo.. ii ilitado de acceitae o pod I" pOI'qUI
achava- e em condi õe pI'ecarias de f01'tuna, 01 eiO'ado n
trabalhar I al'a saldar os compromi' os contrahidos na poli
tica: o: Ninguem dilá sem injustiça, que pensando as im . ou
egoista. I to me de arma e nfraquece muito, me. mo I ara a
opposição... O outros chefes, Souza Fran O L:wiano c
Cansanção, tambem dizem que não qu eem. Como ceú isto?
Devemos estar pl'epamdos e com o ol'ganizador .·colhido,
porque, se esse que designal'lTIos não fUe o chamndo, será
indicado pelo que fól' chamado. » As 'im p nsava Nabllco,
assim pensava Sal'aiva, mas o que estú cI'ipLO n'estas
poucas palavras : « se esse que designal'illos não fÓI' o
chamado, será indicado pelo que rÔl' chamado», xpl'imia
a ultima e a mais irrealizavel de todas as aspil'açü,. do go
verno Parlamentar: d'e sa limitação Ingleza d u podei'
de escolhei' li remente os illinistel'ios, o Imperador nno
tinha que se premunir; elle sahia que emquanto a aml ição,
a emulação, a inveja, o despeito foss m paixãe humana.,
seria elle quem havia de escolheI' os Presidentes do nselho,
e se acaso todos os que estivessem na posição de e peral' o
seu chamado se uniooem para impôr-Ihe um nome, a con pi
ração sel'ia feita menus contra a liberdade da Coràa, do que
contra a victima glorificada d'essa unanimidade uspcita.
Gom effeito a esse direito de indicaI' o seu chef para Primeiro
Ministro, correspondia, da parte do partido, o compromi :'lO

de obedecer, a necessidade de ter só uma cab a, sa
especie de partidos com uma só cabeça nlln a existia em no:sa
politica; o Centro Liberal, mesmo, el'a a pro a de que fi

opposição tinha á sua frente um Conselho de Chefes, todos,
quasi, Presidentes do Conselho indicallos.

IV. - Attitude dos Eiberaes. - S. Vicente resi~na.

Entretanto o ministerio S. Vicente não resistia nem ás suas
propria.s clissenções nem ao caracter da opposição que lhe
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moviam. Para Zaeharia, obI'etudo, apre ença no mini terio
du enad I' cuja e'c lha causara a quéda do eu Gabinete
CI':} um e pe i de pr ocação, e quando alie Torre '-Homem
faz p lo Dan o do BI'azil uma emis 'ão de apolice (25,000 con
to ), I' mpe a Refol'lna : : Cl. ma grave e tremenda accu-
acão /'ol'múla por ahi a con ciencia publica cont1'a a pro

bidad d 'enhor mini ti' da Fazenda a propo ito da ua
ultima o[ raç.-'1o da apolicc·. » E a primeira das grandes
campanha contra a moralidade da admini ll'acão financeira
do 1mp ri , campanha cuja violencia contl'a ta com a futili
daJ~ do pI' tcxto [ue a motival'a. alie Torre -Homem era
um v lho mbat nte da impl'ensa, e não e deixava impres-
iunal' pela i lencia de linguagem de uma poca de que elle

media h m a d cad ncia e a fraqueza; não perdia a com
pu tUl'"l n m o de dem inv terado, que todo o seu ge to
cxpl"imia; [ul'a lIe a polili a era Ulll ('nn elho de summi
tladc', obl'io-ado a fórma m 'mo na indignação; . Vicente,
pelo ontrario, era U ceptivel e impre ionavel; re entia-se
do gl'ac j com do ludibrio e da offen a de uma allu ão ao

u vicio d al'Liculação, como da imputação de aulico, de
minislel'io ele )'eposteil'o (Opinião Libeml) ou da accusação
ti Ol'l'upt I' (1). A verdade é que faltou a . Vicente energia
e re' luCão (2); que clle m politica c reduzil'a a papel de

(I) . Yi 'ent ui'sel'a, no seu I rogl'amma, que ele-ejava a coa
djuvacão de to elo o Bl'azileiro ,e que pI' zal'ia o sel'"iço fei tos
ao E -lado, quoe '(IUel' que fo em a ideas politicas. Foi e sa de
clal'ação que, pal'a fin pal'lielario', tomada á má parte, deu logar
li accu açtlO ele orruptol'." O publico em gel'al, di se Zacharia
do seu Manifesto, commentou o pl'ogl'amma dizendo: - Ahi
resul'ge lal qual o programma de corrupção elos pal'tidos, irre
missivelmente condemnado pela experiencia. I)

(2) Nabuco que conhecia bem a ., icente e que lhe admit'ava
a instrucção, a sciencia e o estudo constante, dizia. que para o
governo lhe faltavam energia e resolução. Além do mais, . Vi
cente, como Bom-Retiro, tinha a timidez proveniente de se
leI' m e a.bel'cm que el'am tidos, por cima de tudo, como amigos
do 1m pel·ador. A con fiança, a confidencia do Imperador era, para
a lucta politica quasi inhibitol'ia. Era um privilegio, ma que
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con!':uhor do seu partido, e não podia agora UI'gir com auto
ridade para supplantar os rivaes, conter os indi ciplinado
de apontar os ambiciosos. A lucla qu elle travara era dupla:
contra a oppo 'ição libel'al e contra o nucleo lradidonal du
eu propl~io partido, a que se póde chamar - os Conserva

dore pUl'os. A Nabuco, que tinha por S. Vi ente a maior
estima, além de amizade, a attitude da impren a Liberal não
podia agradar, tanto mai que os det nsol'e do govemo invo
cavam o seu nome, lembravam que fôra elle quem indicara o
ministro (1). Que podia, porém, ell fazer? Não podia ex reeI'
a c nsura sobre a Reforma, não podia impôr a sua mod ra,ão,
a sua tolerancia, a 'ua equidade, aos que sentiam com outl'a
vehemencia e fallavam com az dume pal'lidari contra o Ga
binete, que tambem desapontara (2).

participava da nalul'eza do poder que rel1eclia : da. neutralidade
propria da realeza. Ser palaciano era assim ao mesmo tempo
uma força e uma fl'aqueza: força para a in piração, a influencia,
a posições auxiliares, encobertas; fl'aqueza, incapacidade pal'a a
posição responsavel, pal'a o commando em chefe. A sim fõra
com Aureliano.

(1) " Do aHo da tribuna do Senado o cliefe mai. proeminente
do p&l'tido Liberal, o iJlu trado sr. con elheiro Nauuce ... decli
nava os nomes dos srs. Visconde d S. i ente, Barão da Tres
Barras, SalJes Torres-Homem e outros. Pois bem: o Mini terio
de 10 de Julho deixou o podeI', e o que llie ucced u foiorgani
sado pelo sr. Visconde de S. Vicente, que convidou pal'a collega
os srs. Barão das Tres-Bal'ra e SaJle' Torres-Homem ... II (En-
tl'elinhado do Jornal elo Commercio.) .

(2) A re peito da indicação que fizera, Nabuco dil'a no' enado
(19 de Maio 1871), depois da quéda de S. Vicente: " O nobre
senador para most/'ar a natul'alidade, a legitimidade de sua as
censão ao poder invocou a minlla fraca autoridade. S. Ex. no
dis. e que fui eu quem o tinha indicado para o alto cal'go de mi
nistl'o de Estado. (O sr. Zacharias: - Tem-se dito i to umas
poucas de vezes.) Sr. Presidente, em um discur o da Sessão
passada eu di e que, como as reformas eram urgentes e o Mi
nisterio de 16 de Julho proCl'a ·tinava, poderia um outro 11inisterio
Conservador seI' chamado para fazeI-a., porquanto, o lue dese
javamos, n' s os Liberaes, era a l'ealisação da,' nossas idéas qual
quel' que fosse o instrumento desta reali 'ação, ou nós ou vós ...
então indiquei o nobre Visconde de S. Vicente come um dos



AB1:\ETE . VICEKTE 199

• ào quer'ndo reorganizaI' o Gabinete; julgando que não
conseguir'ia a lei de man ipação, que se sentia obl'igado
a promover, .'. Yi nte ó tem um pen amento, pas ai' o
poder a Rio-BI'an o, qual n' a occa ião se achava 'em
Bueno -Ayt'e, (L). O de jo do Imperador era que Rio-Branco

no o. mai abali ado. pul li i ta e omo um do Con el'vadores
mai' de'apeo-ado do e~pil'ito de immobilidade e de in I'cia. (O
r. Za hal'ia : -- Apoiado.) Occorl'ou, POI' m, que o nobl'e PI'esi

dente lo Con elho na exllibição de cu proo"l'amma apartou para
longe a reforma eleitol'al, qu a rrrande refol'ma que o pm'udo
Libel'al pl'etend , e di" mai qúe a eleição directa dependia da
reforma da Con tituição. ra, beu) y' o enado que o lvliniste(io
de 29 d elembro f'i ou a . im muito mal di tante de nó do
que o Mini. tCl'io d 16 de JuJho ... (O -1'. Zacllaria : - Apoiado) ...
porclue o Mini terio d 16 de Julho no proje to arpe entado á.
Camal'a do 'r. Deputado, tinha coo agrado a eleição dil'ecta...
(O 1'. Za hal'ia : -Ju lamente...) e omo nó queriamo a idéa,
não podiamo leI' confiança no Mini teria, que era o obstaculo
della. (O r. araiva: - Apoiado.) "

E, no m mo di cur o, quanto á agO"l'e ão da impl'eo -a Liberal
de que queixava. Vicente: " O in tincto do meu partido fez
que elle d onlia e da pl'ome a de . Ex., de de que . Ex.
a não contil'mou paI' obl'a", e onsel'VOU na po içõe officiae'
o m· mo in trumentos do ~Iini teria pa' ado. O nob1'e Vi 
conde de . '\ icente e tá illuclido quando pen a na di_ciplina do'
pal'ticlo , n'e sa di ciplina militaI' lue Gambetta exigia o :l.nno
pas ado papa organizar a democracia, isto é, com gual'da avan
çadas COl'pO de exel'cito, r serva e oLedien ia:i YOZ do chefe.
Aqui nã lia i to, nem n~l'e vó e nem entre nó ; i to não ha
senão na lnglatel'ra : alli, como j:i di e o al1no pa ado a voz
do chefe é a voz do partido. I a Fl'ança já não é a imo Vós sabeI'
o que dizia Lcdm-Rollin : - Eu sigo a e tes senhore , porque

ou chefe d'elle ' ... E por i o é que Lamartine não quel'ia seI'
chefe de pal'tido; é por i o. que sempre falia indiyidualmente, por
minha conta e ri coo »

(1) " Logo depoi de ol'ganizado o ~Iini terio ficou descontente
Teixeil'a Juniol', que c retil'ou com licença por motivo de mo
lestia, e mais tarde Tl'es-Bal'l'a', que alia parece que acceitara
o Mini terio com o fim de retardar a questão do elemento servil.
S. Vicente », (el'a então Vi conde), " notando que O' amigos de
ltaborah;y e de Paulino se onsel'vavam al'astado do Uini terio,

ensando que não teria o apoio d'e te na Camara, não que
rendo as umir a respon abilidade de dividir o pal'tido Conser
vador em questão tão moment a, cuja ~olução entendia não
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vie e auxiliar a S. Vicente (1) ; até então o Imperado!' não
tinha Rio-Branco como partida!'io da emancipa ão, enten
dia que a honra de realizaI' e a medida devia caber a . Vi-

dever ser rotal'dada, pois elle a encarava não ó como ostadi ·ta,
mas como Christão, expoz ao Imperador toda a dirficuldade
e incom'enien te, de sua permanencia no governo e concluio
I edindo sua demissão e apresentando o nome do Vi 'conde do
Rio-Bran.co, como amai habil e mai' apto para con eguil' das
Camaras que o projecto do elemento servil ro. se convortido em
lei. Desde que se convencia de que não podia, como ~ovorno,

realizar e ,a idéa, em de seu deyer deixar o poder. O Imperador
negou-lhe perernptoriamen te a demissão, declarando que não repu
tava. iII uperaveis a.' difficuldades; que a II ( .Vi 'nte),auctol' do
projecto do elemento servil, cabia realizal·o; que as difiiculdade
su citadas no seio do Ministel'io, sei iam facilmente vencida, pois
dava·lhe carta branca pal'a nomear e d mittil' os Mini tros que
quize se, accroscentando que, tendo de ir á Europa, de ejava
ardentemente pela. ua experiencia, cl'itel'io, patl'ioti mo e mod 
I'ação politica, que ello ficasse com. ua Fill!:l.. , . Yicento, á vista
d'estas provas de confiança, tentou a l'oorO'anizac;ão do Gabinete
convidando para substituir ao Barão de TI' ·Banas o Vi 'conde
de Bom Retiro, que não acceitou allogando mole ·tia... Não con
seguia, porém, a entrada de Bom Retiro ... " (TI'echo da, notas do
dr Oliveira Boroe , escriptas a meu pedido).

Que o Imperador insistia muito com Bom-Retil'o e qu e te
lhe oppuzera a Jesistencia de sempl'e, om'i-o tambem do on
selheiro João Alfl'edo, ministro do Imperio n'e' e abinete. A
vida, o attrito, a lucta ministel'ial, era a maior violencia que
130111 Retiro podia fazer á sua independencia, á ua uI i luidade de
solteirão politico (ver tomo I, p. 1GU), :l distribuição do seu tempo

ntre os diyel' ·os retiros, onde costumava esconder- e pal'a tra
balhar,ea hospitalidade que J'ecebia naCo. catinha, na ra~.enda

doPirahy e na Quinta da BoaVista, onde o Impel'ador o a olhía
na maior intimidade, Foi n'uma d'essas conversas em . Chl'is
tovam que, reluctando elle sempre, o IIl1pemc\or acabou P01'

C\izel'·lhe, meio agastado: " Bom! Contl'a o egoi mo não tenho
argumento.» [o eJ'a egoismo, porém; et'a a atrophia da ambi
ção; o retrallimento, a timidez dos olitario .

(1) " Cel'to de que nã.o podia realizaI' a reforma do elemento
servil, que sua e. tada no governo era prejudicial ao bem publico,
escreveu ao Vi 'conde do Rio-Branco quo e tava no Rio do PI'ata,
chamando-o ao Rio. Chegando ao Rio, o Yisconde do Hio-Bl'anco
foi conferencial' com o lmperadol'. Este, ainda uma vez, preLenden
que . Vicent continuas e no governo, ao que elle não annuio. "
(Mesmas notas.)
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cente que a iniciara (1). II.io-Bl'anco tinha chegado, porém, ao
ponto da carl'eira politica em que o estadista não póde mais
l'cpre ental' o segundo papel em uma combinação ministerial,
nos cons lho do seu partido, e, a ter que dirigir' e tomar parte

lU uma campanha como a da emancipação dos escravos,
queria daI-a por conta propria, dirigil-a por si mesmo .

. Viccnl ,por eu lado, ao passo que se sentia sem forças
pal'a a gl'ande lucta, não para al'l'ostar a scisão do partido,
ma pal'a dominaI-a, acreditava que Rio-Bl'anco era o homem
pl'oprio pal'a vencer as difficuldades. Tanto S. Vicente como o
Impel'adol' o que desejavam, mais que tudo, para a es ão de
1 71 era a votação da lei, a liberdadc dos na 'itllros; solwe a
sup ('iol'idade de Rio-Bran o pensavam do mesmo modo (2).
D'e 'c a cardo de i ta re ultou a entrega a e tc da gl'ande
tarefa quc o Imperador tinha in petto resel'vada para S. Vi-
c nt . .

(2) (I O Imperadol" em uma de uas anteriol'es conferencia,
quando '. Vi ente in istia pela sua demissão, fallou-Ihe na gloria
que lhe adYiria, se elle conseguisse realizar, como governo, a
reforma ervil: - Senhor, gloria maior terei como Christão, a
de não concorrer um só dia, um só instante, para prejudicar' os
direito dos nascituros. » Ibid.

(3) E 'abida a confian\a que ao Imperador mereceu Rio-Branco
em 'eu mini tel'io. A mill1mesmo, anno depois, o Imperadol' di se
que Rio-Bt'anco tinha deixado o poder muito contra a vontade
d'elle e apezar de suas instancia , - e o Gabinete Rio-Branco
tinha dUI'ado mais de quatro anno . Da opinião do Imperador a
re peito de Rio-Branco n'essa mesma época, a que me estou refe
l'indo, póde dar te. temunho, entre outros o Conselheiro J\lathia
d Carvalho, então ministro de Portugal no Brazil a quem o Im~

perador acolhia em sua intirnidade.A mim referio elle que falando
ao Imperador de diversos dos nosso homen póliticos mais nota
vei', o Imp rador lhe di sera : " E o senhor ainda não conhece
o Paranho., " u ando, a respeito de Rio-Bl'anco, de expre ões
da maior admil'ação e confiança.
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A CE SAO DE R10-BRA.",-' O. - A LEI DE E lA~CI AÇA

J. - Formação do Gabinete. - O Presidente do
Conselho.

Em 7 de Março '1811, o, i conde do Rio-BI'an o organiza
o seu Gabinete, chamando para o seu lado, ex pto ayão
Lobato (depois Visconde de Nictheroy), que era um v terano
Conservador, homens no\'os que tinham que fazer no l\Iinis
terio as suas provas politicas ('1). O que distinguia o Gabinet
era a homogeneidade. A distancia entre o Presid nte do Con
selho e os seus col! gas, póde-se dizer os seu alumno', era
grande, e d'esse !TIúdo elle não tinha que receaI o escolho onde

(1) Foi esta a organização de 7 de Março: Visconde do Rio
Branco, Presidente do Conselho, Guel'ra. e interinamente Fazenda.,
- para a pasta da Guel'ra entra em Maio Jaguaribe, que em 1872
é substituido pOI' Junqueira; Rio-Bl'anco fica definitivamente na
Fazenda; João Alfl'edo, Imperio; Sayão Lobato (depois Vi conde
de Nictheroy), que sae em 1872, substituido por Dual'te de Aze-

. vedo, Justiça; Manoel Fl'ancisco Corrêa, depois d'este (em 1873)
o Visconde de Caravellas (Cados Carneil'o de Campos), Estl'an
geiros; Duarte de Azevedo, que em 1872 é substituido por Joaquim
Delphino Ribeiro da Luz, Mal'inha; Theocloro Machado, a quem
succedem o Visconde de lLaúna (1872), Barros Barreto (1872), e
Costa Pereira (1873), Agricultul'a.
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. Vic nte naufragou: o Gabinetp. o não incommodava. em
de outl'a f6rma teria podido atravessar a Se ão e levar por
deante a ua tarefa. Dos mini tros que elle assim pretendia
preparar para estadistas, s6 um mostl'OU ambição de o ser e
chegou em nos a politica á posição de chefe: foi João Alfredo
Corrêa de Oliveira. H putação estrictamente provinciana,
quando o l\lini terio se fÓl'ma, apezar de tel' ido deputado
na legi latura de 1861, Presidente do Pará, mini tl'O com
S. Vicente, João Alfl'edo, logo na primeira e ão em que di
rige a Camara c mo mini tI'O de Impel'io, conquista, na phrase
de Rio-Branco, o ba tão de Marechal. O l\lini terio Rio-Branco
durará de 7 de Março de 1811 a 25 de Junho de '1 15, i to é
além de quatl'o anno I tempo que nenhum Gabinete completou,
nem antes nem depois, a menos que, e con iderem o l\Iinis
tel'Íos de 29 de etembro de i 48 e 11 de Maio de i 52 um s6
governo ob chefes diJTel'entes, Olinda, lonte Alegre, e Rodri
gues Torre (Itabol'ahy). E a dUl'ação explica-se, mais que
tudo, pelas qualidades do chefe uo Gabinete paI:a a posição a
que fóra hamado. Ao contrario de todo o outro Pre iJentes
do Con. elho, póde- e dizer do 1'einado Rio-Branco po suia
o e pil'Íto do cargo, a affinidade natural, a e pecialidade
d'aquelIa posição em no so sy tema poli\.iéo. Todos os outros
foram diletantes; '6 elle foi o pl'Ofls ional. Olinda, de certo,
era Pre idente do Con elho, de in tincto, abia do seo officio;
no segundo reinado, por'm, quando elle obe, é já um ho
mem de outra época, uma antiguidade' falta-lhe vivacidade,
communicabilidade, mo imento. Perdera a ela ticidade phy-
ica e intellectual, as suas arterias politica e ta"am endure

cidas. E, excepto Olinda,' nenhum outro tinha a combinação
de predicados que a posição exigia entre nós. É que o Presi
dente do Con elho recebia duas inve tidura , nenhuma da
quaes cedia a precedencia a outra, e amba egualmente pre
carias e eapl'Íchosas : a do Monal'cha e a do partido. O PI'e
sidente do Conselho no Brazil não era nem um Chancellel'
Rus o, creatUl'a do oberano, nem um Primeiro l\Iini tl'O
Inglez, feito s6mente pela confiança do Communs: a dele
gação da Cor6a era pal'a elle tão necessal'ia e tão iropol'tante
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como a delegação da Camara, e para exel'cel' com. egUJ'anÇ<'\
a suas funcçõe', elle tinha tanto que dominar o capricho, as
os il1ações e a ambiç-e do Parlamento, como conservar
empre inalteravel o favor, as boas graça do Imp rante, O

Pre 'idente do Conselho 'ideal em taes circum:tancias era Rio
UI'anco : só elle r unia as qualidades difTer nte e 0ppo tas,
que es a alta equilibração exigia, tanto mai quanto ella tinha
qu sei' natul'al, espontanea, e que o menor sfol'ço causada
a quéda, ns eram individualidade impenetl'avei na sua
concha ou inr,ada d e, pinho' ; es e PI'ocul'avam, como os
demais adivinhar o I ensamento impel'ial, mas o Impm'ad I',

apezar d'i, so não se harmoni <)\'a bem com a ua equidão e
a pel'eza, Outl'O 'ó tinham uma idéa, aOTaclar-Ihe; ma p I'

tal fórma mostravam a sua idolatl'ia qu ram log r putados
palaciano , aulico , e não dispunham de força na roda loli
tica, nas Camaras entre a chamada oligal'chia, que empl'e
cortejou, ma' tambem sempl'e trouxe de ponta a Corõa, Un "
mesmo quando ce liam, nã occultavam a con ciencia da sua
'uperioridade, Outros, deixavam Imperador al'bitl'O de toda'
as questões delicadas, o que lhe impunha a re pon abili lade
do governo, além do que elle mesmo julgava lcgitimo c cons
titucional. Alguns só quel'iam entil'- c mini, tl'O do partido,
- I'aro' da opinião, - outros blasona am d- el-o'da Corôa.
Aos que tinham enel'gia faltava ás vezes iniciativa e imagi
nação; aos que reuniam essas qualidade faltava ou de ejo
de govel'l1al" ou onhecimento dos h mens, ou talento pal'1a
mental', ou uff1ciencia e capacidade pma ol'ganizal'. Uns, de
grande intellio- n ia, eram ignorantes do dil'eito, da legislação;
alguns, LI'abalhadol'es e fecundos, el'am 'nf'rmo ; outro
fortes, juvenis, emm indolente. A algum que reunia as mais
diversas lualidade faltava equito ou dom de creal-o' a outl'O'
comprometLiam o' seus amigos, a sua roda. O Visconde do
Rio-Bmnco era em tudo o juste miliell : tinha seriedade,
criterio, infatigabilidade, coragem, vigol' physico, pontua
lidade, cOrI'ecção, figul'a, maneil'a ; mathemaLico, tinha
alguma coisa d0 frio, de exacto, de po, itivo, de regular, de
methodico no e pirito; o seu talento era lucido, analytico,
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per picaz; a imaO'inação o não al'l'astava ; a sua qualidade'
nã el'am de innovação pl'opriamente dita ma m O'l'au emi
n nt de imitação apl'ov itamento; era ama\' I c rtez, in i
nuante, captivant em grau de chamar a .. i a quem queria;
res rvado e pl'udente, pOl'ém, não Cl'ea\a intimiclÇl.de , não
punha todo ao, eu nivel; a lualidade uperior n'eUe era a
sua diploma 'ia na I'llações com a COI'óa e com a opinião, o
eu modo d compl'ehender e zelaI' paI' O'ual, sem queixa lle

nenhuma, a dua investidura de lue fallei. Alti\'o demai ,
com I adam ntal', I aea admittil' no no o l'eO'imcn politico
qu de\'e. ea uapo içãoáeseolhaeáconfian ado)Iona)'cha,
eU proc~dia mpl'e corno ~lini tl'O do Pal'lam nto' mas ante
que Lud muna)' hi ta e conhecendo que a realidade do facto.
era o pI' domini da Coróa a ti pen lencia do Cabinet
lJ1'incipalmeute da conformidade com o Imperante elle abia
tratar Imp radar como a fonte IiI' cta da ~a autol'idade.
N'elle não havia nenhuma d'e as intran iO'encia de princi
pio, d'e a paix·e partidarias, d'e a exigencias e impo-
iç- , que outro coll'ocavam acima do pod I' : acceitando o

gov rno la mão do Imperadol', as sua norma re umiam
se em eI' leal a ..oberano, e em não O'o\'ernar em o apoio
da Camara . no mai o seu ponto de homa era O'o\'ernar do
l11elhol' modo, gundo as circumstancia, 6 reconhecendo
uma fronteira: a sua pl'opria dignidade ntenditia, natural
mente, não no sentido politico e treito, cm . e que confunde
dignidade om capl'icho, com amor-proprio, ma no sentido
lal'go, ampI , senhoeil, em que se habituan a tomar a pala
VI'U como diplomata, i to é, no entido de honra, de integri
dad~ pes oal, de caractú, que as nações só pcrd m quando e
humilham, se ac bardam, ou se de au toram perante todas.
Tambem dos no os estadista, o Vi conde do Rio-Bl'anco foi
o que mel'e eu em gr'au mai elevado a onflança do Imp 
radar, o que lhe [aI eceu r unir maiol' ol1lma de qualidades
para o govel'l1o, e a verdade é que as )' unia, I'clati\'amente á
época ('L). Em tempos em que a sociedade se achasse forte-

(1) A demis ãa bru ca de Pal'an 110 ,pOI' o a -ião do Convenio ele
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mente abalada em perigo de convul ões, como durante a
Regencia ou a Maioridade, elle não seria o mais pI'oprio para
assumir a direcção, porque não tinha a energia de Diogo
Feijó, o mando d Marquez de Paraná, a autoridade de Eu
sebio de Queirô ; assim como para restaurar as in tituiçõe
que a gúerra civil latente tiv sse arruinado ou levantar em
torno d'ellas uma Jluralha Chineza, como foi a lei de 3 ue
Dezembro, elle não tinha de ceI'to a imaginação politica cons
tructora de Bernardo Pereira ele Vasconcellos nem elo Vis
conde do ruguay. Se se tI'atasse de vasar a socicdade mal
na 'cida e mal formada, as instituiçõe parlamentarcs, em
novos moldes, d'esses que s6 as grandes reforma' da lei civil,
as concepções ousadas do dircito publico podem fornecer, lle
não seria o legislador apropriado, como abuco, pOI'que o
Direito, e o que na imaginação do estadi ta proc el elo ins
tincto juridico, não era da sua c phel'a. Elle não era tambem
um d'esses coneluctores da opinião, - homens de fé, - ca
pazes de fazeI-a atravessar o de rto em longos anno de
perseguição e de preparo; nem, invertida a relação das força
entre a Corôa e o Padamento, seria elle capaz de dominar e
arrastar uma Camara que não pude e di olver, como não
era feito para arregimentar um partido f6ra do podcl'. P I'
tudo isso, não se pMe dizer que elle fo e o maior dos no sos
eBltadistas; em cada uma de suas faculdades i oladamente elle
teria superior; o BaI'ão de Cotegipe, seu emulo, tem esse
qzúd poderoso e ol'igi nal, a que se chama genio, e de que em
Rio-Branco estão incertos ou dispersos os traços. o con
juncto, porém, e na fôrma em que esse conjuncto foi ani
mado, elle é o primeiro dos nossos politicos; é elle o equili
brado, o feliz, o completo, o Olympico. Nem para as ópocas
de revolução ou de agitação, nem para as democracias desnor
teadas, nem para as Convenções e as Constituintes, elle é o
homem proprio; para um reinado tranquillo, para uma socie
dade culta, para uma época de florescimento e prosperidad ,

20 de Fevereiro de 1865, attribuida ao Imperador concorreu para
facilitar-lhe o seu papel. O Imperador sentia-se devedor de uma
reparação propol'cionada á gl'ave injustiça que lhe fizera.
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e elle, porem, o estadi ta por excellencia. ua arte de homem
de Estado corr ,ponde, tanto como a polidez de Luiz XIV,
o theatro de Racine, o jardins d Le _ ôtre, a um de envol
vimento hal'monico de todas as faculdades. De todos os Pri
meiro :.'IIini tI'O do reinado, elle é o que tem a fÓI'ma, - isto
é o mold , a re'i tencia, a ela ,ticidade, a medida, - da posi
ção, Óelle representa a i\fonarchia de que a nação el'a susce
ptivel e que podia dUI'ar n'ella ; com un ) teriamo a quasi
I'ealeza do Direito Divino, com outros a realeza da Revolução;
un augmentariam a pres ão, OUtl' diminuiriam a re is
tencia. Por outras palavras, Rio-Branco foi a mais lucida
consciencia monal'chica que teve o reinado, e e, como esta
di ta, elle pr cisa e de outro titulo além d'es e, e da gloriosa
re pon abilidade que tomou, á moda de Peel, de dividir o
p'\rtiuo Con el' ador para realizar a mancipação das futUl'a
O'era õe de escI'avo , teria um ter'ceiro : o de ter ido o mai
capaz dil'ector da no a politica externa em uma época em
que ainda dependia d'ella a união do Brazil. O Vi conde do
Ul'Uguay e o Barão de Cotegipe foram, como o"' isconde do
Rio-Branco, dois creadores do politica brazileira externa, ao
me. mo tempo que interna; mas a respon abilidade da missão
Cotegipe foi de Rio-Branco e a difficuldade de deslindar a
meada do T'J'atado da Allian~.a sem sacrificar os interesses do
vencido, que eram os nos'o , nem alienaI' de nó o vencedor
que acaba amos de ter por alliado, era muito mais séria e
delicada do que a alliança contra Rosas, que não affectou a
Bossa lealdade nem os nosso compl'omi o. e a politica
exterior é a politica por excellencia, ~obretudo pal'a as naçõe
quasi de futuro, como o Brazil, senhoras de um immenso
tel'l'i torio que tem de ficar, por geraçõe , desoccupado, Rio
Branco tem direito á preeminencia, por ter sido dos nossos
e tadi ta , não, de certo, o mai ambicioso e ousado patriota,
mas o mais moderado, con tante e intelligente defensor dos
interesses da nossa posição, a mão mai seguI'a e delicada a
que elles estiveram entregues (1).

(1) A prova real, a heredital'ia, d'e. as qualidades do Visconde
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'II. - Viagem do Imperador á Europa.
A lei da Regencia.

Em Abl'il tI'ata-se no Conselho de Estado da "ia/)'em uo
Imperador á EuroI a. Era a pI'imeil'a vez que D m P dm H
sahia do Impel'io, a primeira em que condescendia em ati
fazeI' a curiosidade, que devia ser gl'ande em um pil'ito como
o eu, de vi itar a Europa, que tão perfeitamente conhecia
que tanto falaya á sua imaginação. A partida do Imperador
era uma prova de confiança dada a Rio-Branco, mai' ainda,
porém, de confiança na e tabilidade, no fllnccionarn nto. m
attritos, do nosso system.a politico, sobretudo, d v ndo di 
cutir-se durante a sua allsencia a lei d emanei I a~ão. É pl'O
vavel que o Imperador tives e resolvido de longa data nã ii'
a Europa em quanto o Brazil não h uvesse tlad o pI'im iro
passo pal'a a libertação dos e. cravos. Elle sabia que n tntn
geiro as sociedades abolicioni. tas haviam d all'e entar-Ihe
representações sobre o a sumpto, e n' sse I onto, o maig
sensivel de todos para elle, queria p der reSalyal' a oa

do Rio-Branco é a capacidade especial de seu illustro filho, o Bal'âo
do Rio-Branco, a sua ab. orpção nos assumptos que re 'peitam á
grandeza externa do Brazil. O primeü'o Rio-Hranco, omo já
tive occasião de di7.el', epa essencialmente diplomata, e só acci
dentalmente politico. El'a um JlOrnem do governo, a quem a admi
nistração, por causa cio intere e publico, era inclispensavel, e
assim impropl'io papa a opposição, o que quer dizel' que ó secun
dariamente era um temperamento politico. O regimen que
instinctivamente convinha a uma organiza.ção as im, el'<1. um abso
lutismo moderado, como o segundo Imperio Francez, de que elle
fosse o RoubeI', o minisko pel'll1anente, com dil'eito de pre ença
no Corpo Legislativo. Sobre o caracter do Visconde do Rio-Branoo
(Paranhos) ver mais tomo I, p. 1õ7. Sobre a vida toda, ver o eu
Elogio historico pelo Dr. Rozendo Moniz Banet (Rio de Janeil'o,
Laemmert,l 4); sobre a sua vida até '1871, ver AlvarengaPeixoto,
O Visconde do Rio-Branco (Rio, 1871); impl·e. sõe' intimas sobre
Rio-Branco, no Esboço biographico de Alfredo d'E. cragnolle
Taunay, depois Visconde de Taunay (Rio, Leuzinger, 1 84).
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PI'oIwia dignidau . (Juando, pOl'érn, '} Di idencia C nsel'
yauora dizia qu a ki dc 28 dc 'cL mbro el'a a carta ue
apr~ cnLaçã qu o lmp rau!)l' levava para o,~ philanLhrop .
EUI'opco' não assio'nalava a l'ela fio exacta enLr e a
yiag 111 a lci do I 111rnLo cryil. O pen amcnLo uo Impc
rad r, a 'nhil' do Impcl'io, C111 quanL sc yotava a eman i-
pação não foi recolh I' applau: do c. Lran o-ei 1'0 • foi . im
tah- z, P [Jularizal' () fuLul' I' inado de ua filha. Pam (J

munlI , o ai an c li' ,:a au cncia do .hef do E Lado m Lal
momcnLo I'a ouLI'o : mo ra"íl n solidez da in LiLuil/)e' PaI'

Iam nLm" ('m 11 :0 paiz, ao m mo Lcmpo a aumira"cl
cordul'a du cal'a LCl' na 'ional qu ti ixava tear, . em amai,;
Icv ol11moçào int I'iol', nu iutcr s:c da in tiLuição que nlk
E:LalIo. - nido qua'i 'pultou a Cniüo sob as na-' ruína...
Tah- z von Düllino-el' ti,e: c tamhcm cm mente e~'c factu
quando di m uma cle lia Confcren ia de )Iunich
(t 'O), falando da in aI a idad da Republica para' refol'
mal'cm P I' . i :ó. : (l • E tado - nido da Am l'ica do

01'[ tiv scm m L'(32 um h fc d' na. Lico cm vcz dc um
Pre idcnt leiLo por poucos annos, L I'ia ido po . iyel . lvcl'
d modo paciO o a qu . tão da 'cravidão pOl' cau a da qual
a l'nião, lU br u, c t I'ia evitado uma anO-l'cnta O'UCl'l'a iYil,
cuja fCl'ida . Lão lon o- d L I' 'i atriza lo, e que ai nda aO'ora
amcaça uar logar a Ilovas complicac:ue' e inL Ieravei' olfl'i
III nLo (1).»

Para o lmpcl'adol' ali cnLar- c u Impel'io era preci' a
liccnça <.la amal'a '. Tamb m ainda não c tinha uado ca'()
dc regen ia hCI' diLal'ia. Com I' guiai-a? ompetia Ú .\. ':em
bl'a Geral mal' ar os limiLesda auL ridad ela Regen ia, lue
não 1'0 :c electiva? _'abuc, uvielo pelo Yi - nele do Hi )
Branco, rc. pond que nõ : « O al'L. 12 § 2.° da on LiLuiçàll
diz a im: É da atlJ'ibuição ela As embléa Ceml : ... II. -
Elegei' a Regellcia ou Regente e 11La I'Ca? , os limites da sua

(t) tuclie on Earopean Hi [Ol'!!, úeing Aeademieal _lcl(lT'esse.· .
clelioerecl b,' John Jgnalius von Dõtlinn-el', D. D., translaL di,.'
lIal'garOL \Val'l'o, London, 1890.

lIl. 14
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aulo/'idade. Estas duas atLl'ibuições elege?' e marca?' os limites
são connexas e dependentes ... É uma coisa com a outm. A
Assembléa Geral marca os limites da autoridade da Regencia,
porque elege a Regencia, e quando elege a R gen ia. D'ahi
resulta uma essencial diffel'en a ntl'e a Rcgencia hereditaI'ia
e a Regencia electiva. Aquella tem pela Con titui ão a pleni
tude do' podere ; esta pôde ter podeJes limitado. » A dif
ferença explica assim: cc É que a Regencia h reditariaoIT r ce,
pela expectatin da successão, uma garantia para o p d r CJU
a exel'ce. É que a Regen ia electiva pôde re entil'-se da in
fluencia politica das ciJ'cumstancias, tOI'nando-se uma oli
garchia fatal á opposição. Não se póde cqncel er qu a Cons- .
tituição, quizesse como regl'a das Reg n ias, a re ·tricção do
poder, cuja plenitude aliás ella teve por nece 'sariá pal'a o
jogo regular do syslema representativo, e 17'Wximé na occasião
difficil em que essa plenitude é n ces aI'ia em razão da 'i
tuação anormal, e da fr'aqueza que acompanha sempre a
todo o governo provisol'io. A plenitude é o pI'inci[ i moder
namente praticado pelos paizes con titucionaes. »

Cita a Inglaterra e a França: cc A plenitude é hoje o no O
direito publico depois do Acto Addi ional,· por quanto a
Assembléa Geral tinha a attribuição de marcar os limites da
autoridade da Regencia, qual1llo tinha a attribuição de eleger
a Regencia (Mt. 1õ § 2); não tendo mais esta attribuição
porque foi c1e"olvida, para o poder eleitoral, não tem mais
·aquella. Em consequencia, a Regencia hercditaria da Consti
tuição e a Regencia POPUIUl' do Acto Addicional, t da, têm
hoj a plenitude dos poderes constitucionae·. A gamntia do
Hegente do Acto Addicional está na sua elei ão por quatro
anno. somente. A plenitude, que é hoje nosso direito IJu
blico, é mais consen tanea com a marcha regular do ystema
representativo. A razão é'que a sim, durante a Regencia, o
poderes politicos mantêm a mesma situação, a me ma f rça
de resistencia, a mesma acção relativa e reciproca, que a Con
stituição distribuio, reg.ulou, considerou necessaria para o
eqüilibrio constitucional. Ou esta distribuição de forças que a
Constituição estabeleceu é necessaria para o eqtlilibrio con titu-
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cional e se não deve interromper, ou não é nece 'saria e e
dcye l'eformar. Finalmente, es a plenitude põe o no o di
J'eit Publico ao abl'ÍO'o de lei excepcionae, in pirada pelo
int re~ e e paixõe da occa iã . »

E' parecei" em que se re elam a qualidades habituae
de Xabu ,não sati fez ao Impp.rador, nem a Rio-Branco;
rec'aram que e pude e al'guir le illegitima a autoridade da
Princeza, e nã fo e definida p la A embléa Geral; de de
que s não podiam ampliar o pod res da Con tituição, ma
:Ó re tl'ingil-o , el'a prinCipio mai liberal fazer d'e sa auto
ridad uma . pe ie de deI gação do Parlamento. Ao pa o
que se evita a a arguição de uSLll'pação constitucional, ren
dia-se homenagem ao princil io p'arlamental'. Por i o Rio
BI'an '0 reCOITeu ás Camara para que Jé 'sem á Princeza a
pi nitude do podel'es do Imperador. Viu-se então o chefe
Liberal ombatendo o mini tro Con er ador, que pretendia
alal'gal' o dil' itos do Parlamento, tomaI-o soberano como na
InO'latel'l'a, faz ndo depender d' lIe, dimanar d elle, portantu,
a autol'idaue da HeO' nte. Depoi de adduzil' diver~o argu-
mento', di :\abuco em 12 de Maio ('1811) nu enado:

« Do que tenho dito conclue- e que não competindo mais
á \ emlléa Geral a attl'ibuição de eleger a Regencia ou Re
g nte, não lhe compete tambem a attribuição de mal'car O'
limite da ua autOlidade, e que a plenitude do podere da
Realeza é hoje o principio do no o direito publico, não só
quanto ao Regentes hel'editaI'io. , como em relação ao Re
O'ente do Acto Addicional. E esta plenitude é mais onforme
ao' pI'incipios con titucionae , porquanto desta maneira a
Regencia, omo a Realeza, maútem a me ma 'ituaç.ão, a me ma
f J'ça de I' i tencia, a me ma ac ão relativa e I'e iproGa, que
a Constituição regulou ejulgoll indi. pen avel para o equilibl'io
dI) . ySlCLna representativo. Ou as forças qu a Constituição
I'egul u e di tI'ibuill são ne e al'ias paI'a o jogo do 'y'tema
representativo ou não ão. Se são neces aI'ias, paI'a que
iutenompeI' o eu exercicio , e limitaI-as, tanto mai que o
Regente, govemo fI'aco e provi ol'io, não póde pre cindil' d I·
las, pOI'que lhe falta o prestigio que aliás tem a Realeza? Ias
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c e la: fOI' ii 5.0 dcmai c til' nece . al'ia , cumpr . uppl'i
mil-as, porque não tlr"e hav I' na ociedade mai' pod 'I' do
qu aquelle que é [WC i, o I al'a o O'ovel'no della : a L' g'l'a deVI'
'el' a I ib I'dade' o pllllel' " mpr II xc pç'ão, »

E ac L'e c n lanl. : « Pode I' lU a alguém nillJ pal'u;a
lib 1'31 e 'la doull'ina; ma, u nl nd que aqui c 'Lú II wl'tln
deil'o librl'alii'mo. O v 1'l1adril'IJ liberalismo não P, lá em ('on
quiSlaI' attL'ibuiçôes P' I'a um dlJ PodeI'.; pOl'ém, (; lá na
jU:la pondel'a fi c na I'e ipl'oça in pecçãu d LOdu. os Po
d I'es; o YCI'da leil' lib L'alismo não deve quel'PI' qu um
Podei' ai, ol'\'a o oull'o, A tiim não qu 1'0 11-111 a oliO'al'('hia
do Parlam nlo, n m a diela<iul'a do podl'I'; quel'u C]llf' Hc
gente concona com o: oulro: Podcl'c' lend n me 'ma fOI'I;êl.
de re, i 'tencia que tcm a Heal za, com mais n ::;sidnd,
porque ea Hcg'cncia, -mpl' um pod r fl'aeo, 0\ ,'dnd 'il'o lib '
rali:mo ontii le m collocal' o no,:o direito puhlico f' I'n dn
conLingencia de I is x cpeiona " da influf'ncia til) intr
rc 's s c da' paixõe' do dia, »

« Por ullimo : « T nhu muito medo la: lei. exccp 'ionne:;
qu a di. po iç'líc onstiLu ionac' fiquem dcr ndl'nl 's de
lei, ordinal'ia , que pod m .o I' del'ogada amanll;l (lU d Ulll

mom nto para outro. » I. t qu I'ia dizeI' : hoje, é o podcl' do
Parlam nlo que. quel' ampliaI' sem vantag m lú1m ponlo
em quc o cu privileO'io é mera fOl'malidad . amanhii, p lo
me mo principio, o ceI' arão n'uma attl'iluição impnt'tanIP.
E ,el'via-, e de. te al'O'um nto : « Na InglatclTa o Pnl'lam nto
é a oa<;ão; pOI'tanLo, tudo que o Padamento conqui ta paI'H
si, é paea a na<;5.o. Entl'e nós não é as .j m : o P'lI'lam nto é
uma deI gação; não póde onqui tal' pal'a .j cnl l'ompcl' [l

equilibrio' politico qu a. C nstituição prc:ce ,"cu. »

Sc n'es'e ponto o Imperadol' c Rio-Bl'anco tinham n ai'
receio ti que Na] u o Li que se pud . e disputat' a leo'iLimi
dade da R gencia, mosLeavam-se muito mais :(';'TII'O' do que'
elle quanto á' cons-qu n ias ela auseneia do Soberano 11(1

occasião em que 8 ia di 'cutil' a questão do, c. CI'a\ o . NHbucn
toca n'e se ponto delicado; nft h sila, diz clle, em prc 'lm' Il

seu con elltimento pal'a a visgrm, are, pon abilidadr do
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lmp I'adol' é pel'ante a hi t I'ia' o moli"o alleO'ado a aude
da Impen1triz nd é impel'ioso, não é uma razão fOI'te para
um monal' lia hel'oicamenle dedicado á cau a publica como o
lmpel'ad " e tem mo trado :

« E na \'erdade, os homen: de E tado de"em teI' mai
cal)'~a do que c ra 50. E t moti"o, que aliá' em cir um
stancia normae' ~eria pal'a mim um moti\'o muito plau ivel,
não é na cÍl'cum tancin, actua , 'I'. Pr' idente, pôde er
que u ja vi ional'io' ml a'p a qu e de 'enha no hori
zont pal'e e a mais diff:icil d' 'L 'cO'ul1llo rcinado ... (O r,
Zac:hal'ia : - Apoiado) ... éf mai perigo a d'e te ImpCl'io.... '
(O I', Zacharia : - Apoiado), 1 50 alludo Ú' revoluçãe
polilica.... Oh! nüo, s'nhorcs. Com e 'Le PO\' , como e tá,
tomado de de el' na, d' indifj'er 11<~a, I abatim Illo, po lei
Pl'o\'ocar toda a3 l' volu(~ã ; lia 1l~0 virão. O perig ,
podem "ir da, qu tõe' iae: pl'incipalm nle da O'rave
que tão 'oeial do I ment , I'vil. O noll" Pre:idente do Con-
, Ih , na oull'a amam, re pond ndo Ú' appI'ehnsõe' do
nol))'" d I uLado pela pro in 'ia do cal'a ell em dm ida
, m a illu 'õe pti 'a qu qua, i :cmpl'e d minam a altura
do podei' di c que não ha ia p rio'o algum, e não ha"ia
pCl'iO'o alO'um, enhol'e, p rque o gorno pretendia con ilial'
os dil' ito de pl'OpJ'ie lade om a xiO'cncia,. da civilização.
)la, enhore', o perigo onde e lá. E tá no alal'ma : ma o
alarma é, a mais das ze n50 POI' aquillo que é real, mas
pOi' aquillo quc e Leme; nã e tá n(' ta ou naquella olu~ão,

ma em qualquer solução; e vel'ei 'qu qual1llo puzerde em
u!))'a qualquer idéa não podei d ixar elc eneontl"l!' a rysi 
tencia do enhore que nada qu rem, e a e perança do
'seravo que tudo qucrcm. Sou apo lolo de ta itléa; ma, não
clis imulo que ella en olve uma gr'l\'e cl'ise, el'i c que cxige
gl'ancles esforço, o' C fOI'ÇOS SUl remos e patl'ioLico ... (O
sr. Zach rias: - Apoiado) ... de nó' todos. E é para deplorar
quc n'eslas cil'cumstancias o Impel'ador nos deixe, levando o
eu grande prestigio, levanclo a ua longa experiencia, que
Ue não pócle transmittir... e qu o ensaio dc governo da

joven Princeza seja a mais diffi ii provaoça do segundo
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reinado... (O. r. Zacharias e Paranaguá: - Apoiado.) ElD
fim enhore" não quero ir por d ante n' sta con ideraçõe.',
ba ta o que tenho dito. ;I)

III. - Attitude dos Liberaes perante a reforma.

A calma do paiz ju tificou o Impcrador c Rio-Branco,
apezar de que dependeu de pouco o naufracrio da PI'OpO ta j

ID?S Jabuco, ao expre ar e e re eio não contava c ma n-
ivel modifica ão que o lini·t rio intl'Oduzio no pI' ject do

Cons lho de E lado para de armar e oncilial' o propl'i ta
rio (I). Entretanto, a au.'cn ,ia lo Jmp I'adol' s I'ii mal int 1'

pretada e creal'á o primciro desgo to contl'a a I na tia n'c. 'a
questão (2) : é por a , im dizei" um P lueno capital e que ,ido

(1) O di:curso de Nal uco foi I ronun iado no . lIad ell1 P de
Maio, e n'esse me, mo dia ra apresentadaaPl'opo ta na amal'a
do Deputados. A IJl'imeira impr são Cjue ~al>u o t m d pro
jecto do go\'erno é má; depoi elle e onfol'mal'á om o . ~';-tcma
da op ão, e deixara de vcr n'ella o prin ipio da ind mni'a 'ào
pelo nascituI'o, que ella de facto cnvohia, lllas quc, em t 'hni'a
juridica, re:alvaya a titulo de compen, ação 'umente p la- d ,
pezas da creação até o oito anno: : " J;,'l foi xllibida a I' fOI'ma
do elemen to servil, di ,e elJe em 19 de Maio. Esta reforma é,
em substancia, o projecto do Conselllo de E tado pal'a qual
tive a hOl1l'a de concorreI'; tem, porém, algumas di 'po iç'õe que
lhe dão um aspeéto antipathico; lU 1'0 fallar d pl'ojecto quando,
rendendo homenagem á legitimidade, á santidade da e cravidão,
que aliá. só considero um facto, reconhece c indellmi 'a, omo
direito adquirido pelo. enhol', o dominio . obre um obj cto que
ainda esta na massa dos passivei', COl1l0 e pude se llaver do
minio com relação a cousas que não existem, como se pud e
haveI' jus in re ,obre ente' humanos ainda não concebidos. To
davia, SI'. presidente, resel'vo para Q. discussão o exame desta e
outl'as disposi ões do pL'ojecto. "

(2) " N'este oceano politico, que me parece cavado, como que
a náo do E tado vaga de mastreada. com manuante ame ·trado,
que no acompanhara em todo. os tempo', foi em demanda de
plagas e tranhas (muito bem); foi levado sem duvida por motivos
serio' que eu muito respeito, ma o facto é que lJe nos deixou.
Não pretendo lan ar sobl'e essa figura pecha de qualquer natu-
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cujo' jUI'o ae umulad. erão cobl'ado mai tarde do Ter
ceiro Reinado em per-pecLiva juntamente com O' da lei de
13 de ~Iaio. A oppo ição farú d'c :0. via~em uma ida a Olym
pia pal'a I'ceeb r a eOI'óa de 10ul'0. (L) ao pa o que o )lini 
Lel'io ntirâ auO'm ntarem a ua diffi ulda le e diminuir a
ua fOI' .0., ao me mo tempo u p it de e tcr omprom ttido

a fazeI' atar tal qual . m cmendas qu o modifica. em, o
PI'oj to combinado, c, em uma it~la~ã t da ella nova,
receio ,in el'to ele não aO'l'adar ao 10!1O'inquo viajante com
qualquer de . eu aeLo) tal ez uma resi tcncia ou m mo
uma oml cencia, mal apr ciada á PI'inceza ou ao ond
d'Eu.

A Nabuco cabia d finir a attitude do partido Libel'al pe
rante o Gabinet que e apre entava portado I' d refol'ma
libcracs, s br tudo da mancipa~ão. Fal-o nu eu di 'Ul' o,

reza; de ejo imple mente i"'nifi ar que o a ombro de que se
acham po ui la a dua cla e aqui repre entadas, obe de
ponto quando considel'a lU o augu to per ona"'em que co tu
mava dil'igil' os de tino d'e ta na ão viaja por t rra e"tl'an
"eira. na hOI'a mai cl'i.lica para o eu 1aiz. (Uma voz: - É que
não e tá em peri"'o.) E muito natural que o la,rador o pobre
lavl'ador, ao l'ccolhel'·se á noite do seu trabalhos aO'I'e te , mc
ditando em tudo que c pussa... ( r. Bal'ão da ParaliJba : 
E corvando a uas e pingardas para evitar as cenas do muni
cipio da Leopoldina) ... julO'ando perceber em tudo uma ameaça ti.
ua eO'ul'ança, á ua vida, é muito natural que e te la\Tadol'

tenha dito mais de uma vez: O Imperador nos deixou no mo
mento mais grave, teria razão, teria mesmo muita razão elle é
. ab.io, illustradi. imo ... se sua Magesdade previ e a onda de
re. 1 tencia que e csta. Icvantando... (O r. B3.l'ão da ParahJba :
-.Não nos abandonava) ... a este pl'oje to, certamente não no'
deixava. » (Pedro Luiz, no Club da Lavoul'a e do ommercio, que
se fór~na em 16 de Julho de 1871).'

(1) E es a viagem que volta a discus ão da reforma na amara
conli'a a pe oa do Imperador. O mai genuinamente mOl1ur hic
dos no sos monarchistas, Andrade Figu il'a, é quem de ca1'l'e"'a
o 111 ai profundos golpes no verdadeiro autor da reforma, o ge
neral da idéa : " Comprehendo, dizia elle na sessão de 22 de Julho,
que .!ta o maior empenho em que o paquete que e tá proximo a
péi:rtJ.r pua a Europa leve do Brazil e a tão de ejada al'ta de
credito que a impaciencia do el'vilismo procura dirigir ao hefe
do Estado. »
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de 19 de laio, na di' 'us 10 de Voto de Graça, ',Vicente
001 que o provocara, e Lranhando o pl'Ocedimento da ppo

::li ão pal'a com o mini tel'io que elle pre idira e que lia
me ma indical'a pela y z de -auuco:

« O nobre 1'. Vi conde de ,Vic nte no' fez uma p 1'

<Tunta :« e o Mini terio na I'eforma eleitoral não adoptar a
I i ão dil'ecl.a, vó o ho tili al'eis, negar-lhe-ei aI oio?ll

,'r. PI'e idente, esta pergunta determina a nec idad de
explicações a re peito da po i ão do partido Libel'al em
relação ao Ministerio... ó não temos allian a o01pr 
mi' o' com o Mini terio (apoiado ).. 'e pOl' ventUI'a Minis
tel'io apl'esen tal' uma reforma c ntl'aria ás no a idéa "
havemos de guerreaI-o (apoiados); 'e o Mini t I'io, pOI'ém,
qllizer realisar a nos as id 'as, não podemo, d ixal' de
apoiaI-o neste proposito (apoiados); pOI'que é isto um d v I'
de consciencia, um d vel' de paU'iotismo (apoiados). D u
que as idéas apresentada são nossas lta\'emo' d prestar-III s
todo o apoio (apoiados), dr cmPf'nhaI' todo' o: e f rços para
que ellas tl'iumphem (apoiados); o mai eria faltar ao no ·so
dever (apoiados). e o Mini terio I'ealizar alguma ou algu
ma: da idéas do partido Liberal, nó lhe dal'emo todo o
apoio; mas fica sal\'o o no so-antagoni mo ... (O ('. Vi conde
do S, Vicente: - Fica uspen 'o) ... cm rela ão ás no :a' a •
piraçõe que nos di tioguem do partido C nservadol'... e nó
queremo, a emancipação, porque importa cumpI'il' a r ligião
de Je us Christo, daI" atisfação ao mundo civili 'ado, at
tender ao futuro do paiz, ap znr da difficuldad 'do pl'esente:
'e nós queremos que o povo goz ue liuel"d'ade essen iaes e
praticas, que até hoje ó estão escl"ipta' no papel (apoiados);
:e nós queremos a verda le da eleição, e por onsequencia a
cessação do podei' I essoal ; como podemos rejeitar refol"mas
que tendam a estes gl'and s fins? Não podemos; é nosso
d \'er apoiar o Ministerio subsistindo o nosso antagonismo,
como jú disse (m~âlo bem) ... Sr. Pr sidente, 1m uma obser
vação importante que cumpre fazei': diz-se que é il'reglllar .
que um partido realize as idéa de outro, p rque assim

. oblilel'a-se o antagonismo necessario para a exi tencia du



A":CE • ':\'o DE RIO·BRA;'\CO 217

partidos e pal'a o j crI) do y t ma repre entativo. É uma ver
dade' ma i tu é uma que tão entl'e partido e o chefe~

on el- adol'e. :im foi em 1 2 e em 1 46 na Inglatel'ra.
O que é 1"l qu o paiz ganha com a reforma, ainda que
,lia u t a divi ii. d pal,tido que a faz, e a nó como já
di e, não imp I'ta enão cumlwil' o no 'so deyel" de de que a
idéa . no a, d yemo pl'e tar'-Ih o no o apoio (apoiados). »

E ac entuava I m a obl'igac:ão de apoiaI' o Gabinete na
qu tão do~ e I'ay d e unir m todo para e' e fim :
('. nhol'e, eu d pioro a rea ção que ,e va manife tando por
palt do enh re . O pel'igo de ta qu~, tão não está 8enão na
(-e i t ncia do enhol'e " re i t n ia il'l'i' ria porque om
plica a ituaçã, 'L11 im[ edil' a olu 1 qu' ha de "iI', ma ha
d' "ir, em y z d p,'ud'nte pau ada, bru ca e pr cil itada,
tal como nã qu I' mo ,ma tal orno a hi tOl'ia diz que tem
-ido m todo paiz. POJ'que nã no unimo pal'a fazer

·C - a gl'andc obm dt iyili açã ? (O I'. Vi conde de . Vicente
. OUtl'l1 : - AI iado.) Hoje, n e tado a qu a que tã che

cr u, o qu d \' mo." faz r é dirigir a torrente, pma que nao
S 'ja fatal, ma não pod -mo' impedil-a, -em que ejamo'
em'oh'ido m u "orti (muito apoiados.))

E a attitud de qua i expectativa ympathica do paI,tido,
d' u pen ão da ho -,tilidades dUl'ante a reforma era uma

iul n ia que abu 'o fazia ao e pil'ito de combate da 0ppo
i,âo, n arnado em Zacharia' e na Re{ol'1na, que ntendiam

devel'- e cr ar toda p ie de embal'aço ao Gabinete, apro
v iLal' a diffleuldade, em que elle e achava, para derl'ibal-o,

fo 'e pos i \ ant s de realizar a man ipa âo. Danta ,
que xprime e repl'esentae a ancieda le do pal'till0 na 11'0

"in ia ,e I'á arrastado por elIa como chefe- local, com
pl'Ch nde a attitud de l\'abu o e I' ponde-lhe (11 de Junho) :
« Por e te eu di. CUI'SO ficou bem definida a ))0 ição do par
tido Liberal anteo Mini terio Paranhos ... Na ua cal'ta V. diz
me qu. e dentro de pouco temi o o Paranh não fizer o
que lemnemente promett u, l'econhecer-se que fomo
illudiuos, l'eas umi!' mos nossa attitude ho til. Parece-me
que outro não podia, não devia er o no o pl'Occdimento. »



21 UM E T.\DI TA DO IMPEHIO

oespirito de oppo i ão, porém, é ainda mai forte elo que
e pirito de refol'ma. Zacharias é o mai onslante infatio-av I
adyersal'i do proje to (1). Rio-Bran o tem que e nl I' da
autoridade ele Nabuco em eus ncontr s om Za haria·. m
e a altitude ele Nabuco de de a primeira reunião, c mo 'e
vio, do partido Libel'al elemento ante de tuclo l){I/'ti
darios da opposi ão teriam leyado de enci la s que' ousas-
em ustentar o Gabin le Consel'vadol' a In'aço: c m lanta

difficuldade . Só a d 'i ão, a intui ão, a dedicação de Xabuco,
colIocado como fÔl'a Ú frente cI partid, podia t I' contido,
como conteve, o arra lamento, natlll'al m uma ppo 'ição, de
apr veitar a cri e, a de união eh paI'tielo C n 'el'vadol', o
lJ'/'onunciamento da 1iqueza tel'l'itoria!, para derl iI ar o abi
nete na que tão que suscitara. Como e yerú mai long, a
menor he itação ou indifferença de f abuco leria lornad irl'
si tivel a corl'ente contl'al'Ía, tão f rte cra lia. O, 'cnadol":
Liberaes, antes de tucl emancipadores, eram tão poucos lue
não teriam podido I'e i til' Il pre ã de fóm : algun' não
tinham categol'ia de chefe . outro, omo. ouzaFl"anc O la
viano, neutl'alizado' pela attitude do eu grupo (Th : philo
Ottoni e FUI'tado tinham mOI'I'ido, Chri tiano OLLoni linha
se declal'ado republicano), cuja princi[ ai figura el'a Martinho
Campos, leaclm' dos intrll.nsigente .. e o partid Liberal ti
ve 'se no poder, o pl'ojeclo de emancipação teria ausado umü
dissidencia igual á qu causou no parti lo ons evador. ~a .
representaç-es dos fazendeil'os eram tão num rosa' as a igna
turas oe Liberaes como de Con el'vadol' ; l\lartinho ampo:
redige o prote to da Pal'ahyba do uI, Ped,'o Luiz o do Bananal.

Foi em grande parte a attitude de abuco, O taviano c
·Souza Franco que animou Rio-Branco a fil'mal'- e n'e e t 1'

reno que algum tempo lhe trem n debaixo los pé . EU" a
principio, não sabia até on.de podia ser leva la a defecção no

(1) a De 47 discur. o pronunciados no enado conll'a a lei Rio
Branco, cêrca de um ter o (quinze) perlencem a Zaoharias. II

(Mossé, Don Pedro II). Os factos de fossé são fOl'necidos pelo
Bal'áo do Rio-Branco.
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eu prol rio partido, e cm tal contingencia el'a da maior impol'
tancia para elIe a aLtitude do eus advel' ario natUl'aes. POI'
i:o aminhava om a maxima prudencia. Em )Iaio elIe
de lal'aya CJue, e a amal'a entendes e que devia rejeitar a
pl'OpO La, não julgada pl'ud nLe acon elhal' a di ~olução. II: e
e ta refol'ma », dizia 11, explicando- e, «cncontl'a e contra
. i o pl'ecou eito. I a re i. len ia ombinada dc um pal'lido,
ninguem a pod I'ia I'e h I' em causar gl'ande damno a
paiz. » (1) Á medida, pOl'ém, que mal' hava, a difflculdade
a fOI'<:a da i 50, a I'C i. t ncia da zona do ca~' nde o par
tido on l' ad l' tinha') . ua funda' I'aize ,iam endo
melhol' aI ulada ; a mai da olidificava- e, e o go ern
entia cada dia mai a bl'iO'a ão em qu e tava de levaI' pOI'

deanL a refol'ma. P l' f lici lade, nenhum I'e z o[reu elle
na Camal'a que leva c Rio-Bl'anco a I mittir-~e em vez de
di olvel'; teve empl'e na Camara maiol'ia relativa ufficienLe:
apl'imcira votação deci iva(1° de Junho), no'otodeGmça,
foi de 63 otos contl'a 35; a ulLima (2 de Ago to) foi de
61 voto c ntl'a 35. Em Ago to, pOl'ém o Governo ó tinha
62 volo , i to . o numel'o de Deputado nece ado para
fazer casa; e um d'ell s falta se, a I'efol'ma estava talvez
a riucada; a di cu ão da lei foi apul'ada, tormento a e

da mai violentas; a attitudc ho til do partido Libel'al, no
enado, tel-lhe-hia tOl'nado a tal'efa impo ivel. Em vez d'i .. to

os Liberaes foram os seu melhOl'es auxiliare , f charam o
olhos ú imp l'fei~õe da lei. I abuco declinou fazer parte
da Commi ão, pOlque entil'- e-hia obl'igado a p1'Opôr emen-

(1) 23 de 'faio. É i so que l'a;: Nabuco escrever a Danta , em 27:
" Quanto á polit.ica, que lhe bei de dizer quando o a1'aiva com o
eu olho I erspicaz e e pil'ito observadol' tudo lhe ha de ter dito.

A.grande bulha que aqui ha sobl'e o elemento servil, cl'eio que
nao terá gl'ande re ultado na I'egião dQpoder. ACamara, quel' \'ote
pro, quer vote contra, erá con ervada porque o Mini terio não
faz que ·tão de Gabinete e continual'á com ella. II TI a Leão Vel
10so : " O Governo, e tudo é pro\'i orio; todas as gl'ande diffi
c~ldade ficarão re el'\'ada e adiada pal'a quando o lmpel':ldol'
Vier. "
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uas' ouza Fl'all O, pOl'ém, e PaI'anaguá cn tl'am para a
Commi :ão que redige o pal'ec I' hamado dos cinco ,mi71ll
tosuu,das quall'olinhas.;Uai 10nO'e ('-'e-ú o I' enlim ntu,
a pl'Ofunda queixa que ficam d'es a altitude da ppo i 1\0
Liberal no nad, da qual, entretanto, e algun 1 mais u
meno duyidosamente, e ausentam 'omente Za harias abcl'
tamente e separa.

IV. - Discurso de Nabuco,

É em 26 de etemlwo que Nabu 'o pl'Onullcia o eu oi'
'UI'SO a favor' da I i.

Rio-Branco tinha jú vencido a 'ua O'l'ano \ ampanha par
lamentaI' de '18/1.

É impossivel ler' o' Annaes du 8'naoo da amal'a du
Deputadus de 'I /1 'em admil'al' as gr'and' multilla: qua
lidade do -ri 'onde do Hio-BI'anc , o autor <la lei d 2 de

etembl'o (l), auto\', pOI'que Cl lei não é o proj cto que o
reformac1or o jUl'i ta, \'dige na calma do eu pen amento,
extl'ae da ' fonte, do, pl'eee<l nte ,do li\'l'u, qu c I'cam;
é o combate, a re ponsabilidad , a victoria; , a confian a que
elte tem em i, os oulros têm n' lle; é a certeza do plano,
a constmcçào da linha, odes io ou a tl'anspo ição dos bi
ces; é a cOI'ao'em de rompe\' amizades antigas, ue extendcI'
a mão ao advel'~ario, de despl'ezar o insulto, a desconfiança,

(1) Nota à pagina 209 do Don Pedro II, Empereur elu Brésil
(Pul'i-, 1889, F. Didot) : " DUl'ante os cin o mrze da essão le
gislativà. do' 1871, o Visconde do Rio-Bl'anco pI'onunciou no
Senado o na Camal'a dos Deputados, 4L di. Clll'SOS, 21 dos quaes
:obre a reforma, Esto' encllem 500 pagina: de uma colle ção
que tem por título : - Discursos elo Conselheiro ele E tado e
Senador elo Imperio J. M. ela Silva Paranhos, Visconde do
Rio-Branco, proferidos .. , nas duas Casas elo Parlamento em
1871, sendo Presidente do Conselho de l11inistros II. (Rio, 1872,

':" in- () gr.)
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o P l'iO', ,no ca. o c pccial d H.io-BI'anco d diyidil' o sell
pl'oprio pal'tido pnm fazcl' tl'iumphal' a I'efol'ma' ainda mai ,
dc in\'el'tcl' a nal UI' la do pal'tido Coo I'"adol' pl1l'a nnll
a I,jfi ar a oc asião, talve::. nnica, de um O'l'and a'LO nacio

nal, da tl'an fOI'll1a~üo nece ':al'ia do paiz de e cl'a,"o~ em pniz
li\Te. E a di\-i. i'io cnu_ada pelo Vi condc d Rio-Bt'anco C11I
1 II, niLO se apagal'i" mai . I' nu\'ul'- -lta cnm maiO!' fOl'ça cm
1 88, quandll o logal'-t nem dc H.io-BmncJ cm 1 11, Jo:1(1
Alfred e achaI' outl'a v z fl'entc a fl'ente com Paulino de

lJuza, parndu então de Andl'ad FiO'u il'a (' de Fel'l'eil'a
Vianna, ma L nela a eu lado Coteo'ipc' de fól'ma qu a I,i.
toria da quéda ua lonal' hia, m um cntiuo, nilo ' . cnão a
hi. tUl'ia da . ,i -fio 11 Cl'vadom d 1 11, omo m utro
. ntidu, '('1'(\ n ol1Li11ua~ão, o I'cmale da agitDção Lil el'al
d lHG8.

() di-o UI' O. d "Tabu é d' um jUl'i on ulto rue examina
11. que. tn ti dr di!' ito qu o ]Jt'oje to u cita: - a que .tão d,
. cd c1al'al' 111 i11:" nuas o, filho di c I'ava. l1\'lll\-ida no tãll
in\'ocado (' mflni mo, - Pm'tll eqllil/ll' venll'em; a que tãll
d t I' cff ito a I i de d a 'ua data, c d ctT ilo I' tl'oactivo
que Ihc attl'ibuiam . a CJucstão de dil' ito d pI' pl'icdaJc obl"
o n citul' .. AI'm do jUI'i con. ulto purém, falIa o politico
ele vasta ]J/'C'visõe., como Rio-Bl'an o ( chamant, pal'a acc n-
tuar u pCl\ am 11tO obl'c o .Pl'Ojecto rcO'i ·tl'al' as sua
divcl'O' ncia . « y,trma dc emancipiu;ão ad pt; d pelo ))1'0

je to, diz 'II" d \C sei' dcnnitivo, Icve . CI' a ultima palavra
do legislado!'... A p l'I}a Jo' pal'Lido . el'ú m appli a!' mcio,
fficaz pam quc ta emancipa <'i o-radual cja a mais ampla

c amai brc\ e p ivel.»)
Assignalava n'c:te qua Iro a 'ab dOl'ia do jil'ojecLo, cm

contl'apo ição ti eman ipa ão imultanea e imm diata Ú

mancipa ão com pl'azo; o direito da e l'aYiLlilo acabava, o
qu fica a ui si tindo I'a Óo facto da e craYi IttO :

« nhor'. , só o sy. tema dI projecto a con[l'a/'io elJ lt

e ta i 'ento dos p rigo m ncionado no y tema qu II

tenho xaminad ;. ó p r rn i LI systcmi do pr jecto . põd
r alizal' a man ipa ão em pel'tUl'ba ã do trabalho, 'cm
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perigo ela ordem publica. j\"'e te y tema ha um glande pl'in
dpio, um principio que sati faz o no so patriotismo; om
effeito acaba o dir ito da e cra, ielfio, e 6 ubsi te o facto da
e cl'avidão, facto tl'ansitol'io, que ha de SIW extincto gradual
mente, porque não púde ser extin to immediatamente; não é
que ob t mos dir itos adquirido', porque os direito' adqui
ddos e re olvem pela indemnisa ão; não é que a indemni
sação seja um grande aCI'ifi io, porque não ha grande acri
(lcio quando e trata da regen ração de um POyO; o que
obsta são os perigo' ela transição instantanea e brusca que
tenho pondeeado. ub iste o fa ·to da e cravidão; ma , não'
no,"o enhol'es, que, na tl'an ição d um I'cgimen para outm,
subsi tam o direito adquirido e os factos preexistentes.

« r. Presidente, e te systema, adoptado pelo pmjecto, tem
pOI' si a legisla ão de quasi todos O' paizes. 1 ã faBo do'
paize que pela ul'gen 'ia da cÍI' um tancia' não tiveram
tempo de deliberar ou colhei' nem mom nto e nem o
m ios, como a França sob a revolução le 184 ou a 1nO'la
terra, quando as cil'cum tancias imperio as das coi nia
impuzel'am a solução definitiva. Era este o tema adoptado
pelo projecto na minoria da commi 5.0 Fl'anceza presidida
pelo Duque de Bl'oglie; foi este o systema adoptado pela Ue 
panha a I'e peito de Cuba; foi e te o 'tema adoptado p 10-'
Estados do ~orte da grande Republica Americana em 1118 ;
foi este o systema adoptado pela ReI ubli a do. ova Gl'anada
em 182'1 e consummado cm '1851 ; ioi finalmente este o s) 
tema adoptado por POl'tugal a respeito das uas Colonia .
Emfim, empl'e que o legislador tem tido Iii erdade e pl'eyi
dencia, não tem 1 gi 'lado :enão pOl' c te modo.

G: enhor s, é verdad que o projecto tem falta de alguma
llispo 'ições para c mpletae o seu systellla; é verdade que o
projecto tem algumas dispo'i õe ineffi azes e incoher ntes
com o systema por lle seguido; mas vo digo om pl'ofunda
convicção que as idéas complementares virão depois; qu O'
inconv ntentes das idéa incohel'entes com o s tema seguido
pelo Pl'oj cto são menores do que os inconveniente da inde
cisão ne. te negocio, prolonganclo-se por mais tempo a impa-



A":CEl\" ''\0 DE RIO·I3RAl\"CO ~23

·i n ia do e ravo e a anciedade do' senhore a respeito de
· eu direito adquirido . »

Em um p nto ~abu o di cOI'da fortemente; é na innovação
qu Rio-Bra-nco i.ntroduzira no projecto do Conselho de E tado
de daI' a . enh I' da eSCl'aya a alt rnativa de con eJ'var o
ioo'enoo em u pod I' aLé 21 anno: ou de enLregal-o ao

anno ao E tado, recebendo uma indemoi ação de 600· (1).
· "um projecto apresentado pOI' Tr'e:-Bal'I'a a indemni ação
PI'a d 300.~'. A diff rença é que TI' Barra a quel'ia, na
phl'a e de Jabuco, « C mo uma homenagem ao direito de
pl'Opl'i dade u como canon é na emph ·teu e, umo o I'e-
onlle im nLo do dorninio do senh I'e obr a gerações

pI' ,entes e Lambem obl'e a gerações futUl'a , que ainda e Lão
na ma' a elo po si ei , » ao pa '0 que na propo La Rio
BI'an a ind lllllisação ra exclusivamente pela despeza da
ria 50. A e I'e pito e d vane er'a a I rim ira impre 'ão

de Xabuc de que o proj to ?'enc!ia homenagem á legiti-
mude da e cmvidflo; ma a iodem ni ação a im expli ada
dei'(ava d 'r I ara H ?'ep/{{jllante, ontinuava a pare el'-
llt inconveniente:

« E La 01 5.0, dil'á eH ,não Lava no pl'ojecto do Con e-
lho de E tado; não se acha em nenhuma da leis que el'yil'am
de modelo á pr posta do GO\'erno, nem na lei da minoria da
Commi ão Fl'anceza pJ' idida pOI' Broglie, nem na lei de
lIe panha, n m na lei da i'iova Granada, nem na de POI'tu
gal, e nem na lei Americana de 111 (O 'I'. 'i onde do Rio
Branco, Pr ident do Con elho: - E tava no pI'ojecto da

(1) " Qual é o moLivo da indemni ação? A de peza da 'l'iação,
diz- ~. Ma e es infelize -ão amamentado por suas mãe nu
kido com as migalha do alimentos 0'1'0 eira que elta' contl'i
buem a plantai' e colher: o leite do seio materno dado ao filho o
· nOl' da mãe pal'a o fazer' viver e cobrir-lhes a nudez, ei o que
o. enllores lerão de vender ao tbesouro. La timo que e::;ta dis
po ição faça I arto da PI'oposta; elta a deslu tra, a sim omo avilta
o proprietaJ'io, pOl'que parece uma precaução contra a na barba
ridade... " (Discue o de aUe Toeres-Homem no Senado, 5 de

et. de 1871.)
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Camara,),., Mas' fatal no y, t ma adoptado. E ta p 'iio púdl'
trazeI' grande ;:;pecula~ào mel'cantil m pl'l'juizo da la\'oul'(\,
Facilita a renuncia dI: er\ iço' dos 111en01'e' quan lo devia
el' obrio'açiio l'iO'oro a o tel- . na t'az nda . " pnl'a o filho'

d paes, de truindo , pil'ito de familia, e a du 'açilo IH~la

familia, qu é o meio pl'incipal e l'adi 'ai ue todo o ystt ma
preventivo, Al'reda o~ filho: da proli 110 do. I ae, tl'nns
torna e im p de a preparaç.- o pal'a o' tl'abalhos a Ticoln os
hal ito ecostumes desta pl'Ofi, s;o .. ,. -a vel'(lade, e n~io que
rei que, n ca o de aliena ão ou libel'tação da e ra\'a, U

filho deixe de acompanhai-a na idade d 12 anno , rOl'CJue
d ixae epal'al-o na idade d 8 annos? OGovcr'no toma slllm'
si uma em pl'eza temel'aria e incalcula'\:el , . a da edu nl:;iu
dos menores ele 8 anno:, Qual o numer de e mcnOl'C: Y
Quanto tabelccimC1 to '? E o e1esc nhecido, impl' \'i:tll f'

entretanto adopta-s um 'ystema que 'e ba ea ne. e e ta
belecimento . »)

O facto' que não e l'ealizam nem as pl'e i üe' de ~abll o
nem n: de 1 io-Branco, n m as de ninO'uem n'c~ a que. ú'lu,
O' pI'Oprietal'io' não e utilizam da lei; o E tad não vem a
pagar, em no\'e almas, oenhuma ioclrmni ·a~ão. A ('I' ança
rachitica, invalida, tisica, mOl'ibuncla, que podia el' otl' ."·u(,
ao oito anoo, daouo dir ito a uma apoli e de 600· , não
apparece' o que funcciona é y tema de :.xabuco, elo Con
selho d E tado, e não o da Camara, o de Ri -Branco, a
opção, lt, em part , que o proprietario brazileiro era di!'r 
I'eote do outro propl'ietal'ios de escravos, e em pal't que

(1) Poder· -ltia c creyer um 'ai itulo com o' element me '1110"
que se acham n'e ta obl'a f:Obl'e as pl'Ophecia não l'eali 'adas lu
Conselho ele E~taelo, G \'el'no enado, 'amara na que tão do.'
escravos como na da guel'l'a com o Pal'aO'uay, (I Ha de acooLecel~

{) que pr y jo; se pas 'ar a pl'oposta d Goyerno, a emancipa(;lW
e 'Lar~L feita no pai" dentl'o de um ou dois anno' (apoiados), (O
Sr, ~ndrade Figueil'a: - E elle, sabem cristo, o ,'I'. ,Machado:
- E a ve pera elo dia da emancipar;ão total. O . 'I', .\nell'ade Fi
gueil'a: Sl', Pl'e idente do Conselho declarou no seu plU'ecel' no
ConseJl10 ele E tado que esta 'm'ia a con 'equencia, II - (Di CUI'SO
de Almeida Pel'eira na 'amara dos Deputados, em .\.gosto de 1 71,)
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elle confiou que o 'Y tema da lei el'ad finitivo, como o queria
1 abu o. Com elTeito, o e pirito de Nabuco n'esse discurso é
o de finalidade quanto ao systema do projecto. « Deploro »,

dirá elle, «que o pl'Ojecto apre entado pelo Govemo não seja
completo, e ainda dependa de outras leis. Mas cumpre explicar
e te meu pensamento. Quando digo que o projecto não é
completo, não me refir ao systema de emancipação POI' elle
adoptado; refiro-me aos meios mai ou menos efficazes que
podem realizai' o ystema do projecto. Creio que foi neste
sentido que o meu nobl'e amigo, senadoI' pelo Rio de Janeiro,
atLl'ibuiu á lei o caracter de provi oria; elle e eu entendemos
que não está tudo feito que pôde havei' Outl'OS meio mais
efficazes e onvenien tes para realisar o s tema adoptado
pela lei. (O I'. F. Octaviano : - Apoiado) ... Senhores, o
s tema de emancipação adoptado pelo projecto deve ser
definitivo, deve er a ultima pa/avl'a do legi lador. l) Citava
o almil'ante Barão de l\Iackau, e o PI'O mador Geral na l\Iar
tinica que dizia: .« Garantindo- e aos propl'ietal'io que não
se irá além; que a m elida não ex ederá di to, - libel'dade
do na citul'os, peculio e alforria fartada com indemni ação,
muitos adoptariam o s tema com o maior enthu ia mo l),

e, obr as autoridades, dizia: « Eis aqui, senhores, a
oece idade de que a lei seja definitiva. Apalavra do Govemo,
firme e enel'gica deve ser esta: Que descancem os senhores,
a re peito de seu' dil'eiLO adquiridos; que confiem os escravos
na eman ipação gradual; a porfia dos partidos erá em
applicar meios efficaze para que, esta emancipação gradual
seja a mais ampla e amai' bl'eve possivel. »

A:es e systema Nabuco teria ficado fiel; teria, se vivesse,
acompanhado o movimento abolicionista nos termos em que
se manifestou n'esse di curso. Não se teria por principio
opposto ao prazo: « Eu não sou contl'al'io á idéa do prazo,
não como substitutiva do projecto, mas como complementar
d'elle. » Teria refol'çado con~ideravelmente o fundo de eman
cipação: « Eu sigo, dis e elle, a opinião de um grande
apo tolo da emancipação, o Duque de Broglie. O que dizia
elle? « O resultado do peculio e da alforl'ia fOl'<:.ada é bom

111. 15
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como melhoramento do estado da escravidão como meio
de emanci pação é coisa illusoria ... » « Como é que outros
paizes libertal'am gradualmente seus escravos, senão pelo
orçamento? Assim a Suecia e a Dinamarca. Cumpria que
votassemos uma grande somma para este grande fim. » Em
uma palavra, não deixaria a lei de 28 de Setembro ser
a meta, o déscanço do governo, mas, nas palavras antes
citadas, o signal da p01'fia dos paI'tidos em applical' meios
efficazes pam que a emancipação gmdtwl fosse a m,ais
ampla e a mais b1'eve possivel. E como a p01'fia elos pa1'
tidos, a das Provincias. J'esse sentido, elle teria facilitado,
promovido a iniciativa, a emulação das Provincias, que se vio
com tão irresistivel influxo moral em 1884, pOI' occasião da
libertação do Ceará e do Amazonas. Ainda n'este discurso
elIe lastima esse defeito da lei Rio-Branco, a mutilação, n'essa
parte, do projecto do Conselho de Estado, da clausula ins rida
por elIe : - Logo que em alguma P1'ovincia não houvel'
mais escravos, o Governo assim o declw'a1'á 1J01' meio de
dec1'eto. O efteito d'esta declamção é qu.e os esc1'aVOS
imp01'lados nessa P1'ovincia, exceptuados os fugidos, [ica1'ão
libe1'ios, e como taes havidos em todo o I1npe1'io. « Não sei,
diz Nabuco, porque esta disposição foi suppl'imida (f). Isto
s6mente resumbl'a espirito de centralisação. Porque não ani
mar as provincias no interesse da emancipação dos escI'avos
que têm? (O sr. PaI'anaguá : - Apoiado.) ... Porque uma pI'O
vincia que tem poucos escravos e queI' remi l-o . paI'a abrir
espaço á colonisação ha de.seI' impedida? (O SI'. Paranaguá:
- Apoiado.) Porque não p6de elIa empregaI' seus recursos,
seus sacrificios paI'a esse grande fim, assim o Amazonas, o

(1) Ha aqui um aparte de Rio-Branco: " Na ultima parte ", o
que Nabuco aelmitte, dizendo" ... u'esta ultima parte. " Mas a
ultima parte no pensamento ele Rio·Branco é com referencia ao
artigo elo projecto do Conselho de Estado que mandava que as
quotas votadas para a emancipação pelas provincias e municipios
tivessem applicação estrictamente local. O principio das Provin
cias livres está contido na disposição citada pOI' Nabuco e essa
foi toda omittiela na lei, como se póele ver do confronto.
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Rio Grande d ui, Pará e Ceará? Mas pelo systema do pro
jecto não é i to po i\'el· a e cravidão continua, reforçada
ou r novada pelas importações. (O r. Pal'anaguá: - Res
tam-lhes os meios indirectos.) ... Sobreleva que as Provincias
tem attl'ibuição cumulativa de legi lar sobre colonisação, e a
di p ição que eu de jo as habilitaria para esse fim, sendo
que a escravidão é o maiol' impedimento da coloni ação. »

abuco não podia deixai' de aproveitar a occa ião para
pre tal' um tributo de admil'a ão ao seu antigo collega do
lini terio Paraná, a quem coubera no sÓl'teio da no sa poli

tica a mai pura e indi putaycl de toda as o-Iorias, a de reali
zai' a gl'ande 01 ra da eman ipação. Nino'uem melhor do que
elle conil cia a difficuldade que Rio-Branco vencera, ou
podia julgaI' a habilidade de que del'a pl'O as. A es a reforma
lIe tambem prestaI'a o eu concur o; tinha con ciencia de

qu fMa um do que a pI' par31'am e a tOl'naram po sivel,
como eu já di e, na fÓl'ma e tempo em que foi feita, por
que de uLt'o modo, um dia ella se faria por si mesma, 
ma sentia-se apena um dos que tinham cOI'tado, aterrado,
nivelado o leit da opinião para I' cebel-a; e ell , - que
nã anil ceo a inveja e em tluem o maximum de trabalho
continuo, dia e n ite, teria ba tado pam neutralizaI' qualquer
acid z du ntia que aca o 'e fOl'luasse em seu caracter; que
o onser a sempl'e fl'e co, suave, e complacente até o fim,
- tinha incera prazer vendo a cOl'ona tl'iwnphalis, a qual,
na hi toria do grande movimentos, é attribuida ao relance,
respon abilidade, ao succe o, ao general que empenha e
dil'ige a acção decisiva, - entl'egue a Rio-Bran o, ao seu
collega Paranhos, seu amio'O e camarada de tanto anno,
cujo talento, zelo e capacidade nunca achara em falta, cujo
mel'Íto in igne julgava digno de competil' com o do prim i
ros homen de Estado contemporaneo .

« Vou concluir, dirá elle n'esse discur o, e, concluindo,
aproveito a occasião para felicitaI' o nobre Presidente do Con
selho. Qualquer que eja a re pon abilidade do nobre Mini tro
pal'a m o eu partido, quae quer c[ue sejam o inconve
nientes da divisão e transformação delle, é innegavel que



~l E~TA[)ISTA D IMPERlO

. Ex. se cobriu de glol'ia, el'vindo de in~tlum nLo d ta
grande obra da civili a<:ão e d Chri tiani mo. O proj eto
tem .imperfeições, eu a n lei, ma e te pl'ojecto Lcm uma
inscripção magnifica que mc oll'iga a valai' por elle. J~i ahi
a in cI'ipção : Na lena da anla Cmz ningltem mais na ce
escl'Clvo. »

V. - Discursos de Salles Torres Homem,
Souza Franco e Octaviano.

ão fallando de Rio-Branco, cuja palavra e ta, na Camara
e no Scnado, em constanLc movimento, como uma espaua em
combate, a daI' e a parar golpes, - n'es'a discussão da I i de
28 ue SeLembl'o no Senado, o discur o mais eloquente, mai
cinzelado, foi o de Salles 1'01'1' -Homem, soberba pagina que
sobrevivcI'a em nos a lilLel'aLul'a ; o mai ousado, o de maior
commettimento, o de ouza FI'an o, que pI'OpÕC m om
plemenlo da lei, na Se ão' guinLe, a ind mni 'açã d 600'
por escravo a quem os senhol'es dé' em lib I'dad imm diata
com a condição de Lrabalhar na fazenda por 5, .6, ou 1 an
nos; o mais profundo, como jusLificação, juridica ~ ocial,
do systema da lei, o de abuco; do ponto de vi la humani
tario, porém, o mais in pirado, mais heio d'e' cnLimento
que caracleI'iza os di curso de LamaI'tine solre a c: l'avidão,
o de Octaviano (12 de Setembl'o).

ão é a emphase de Salles T I'l'es-Homem : « O, el'es de
que se tI'aLa não existem ainda; a po ira d quc eu corpo
serão oI'ganizados ainda l1ucLua disp rsa sol)l'e a teI'I'a; a
alma immortal, que os tcm de animar, ainda r pou a no ia
do Poder Creador, serena c livre, e já o impio es ravagisLa
os I'ec\ama como sua propl'iedade, ja os rcivindi a lo do
minio de Deus para o inl'cl'Oo da escr'avidão! }) Mas com
paI'e-se Octaviano com Salles Torres-Homem no ponto em
que divergem, a emanci pação da escrava nubi I de preferencia
aos filhos que nascessem da data da lei. A idéa de emancipar
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a mãe ou a que p dia seI' mãe, e n(io a criança' que fossem
na endo, Linha ido u itada na Camara pelo Barão da
Villa da l3arl'a (Dr. B nifaci de Abr u), lente da Faculdade de
Medi 'ina do Rio, medi o do Paç cil'urO'ião-mór do exercito,
e Rio-BI'anc a impugnara om calor, 'entimento e humani
dade, em nome da I'ganiza ão do trabalho, ma em nome
tamb m «d principio mOI'al, que deve :er o e. pirito d'e ta
refol'ma », i to é, da união do doi exo da integridade da
familia. « Em v z de mitigar o captiveieo, em yez de e tancar
a ua fon e pl'in~ipal, que é o na imenLo, o nobre D putado
quee til'al' a e cra\'o a Luae o mai I' con 010 que po am
tel' d viverem junto da ua ompanh ira de trabalho,
d ua ai gl'ia tr'i tela »; e, se fo 'em emancipada toda
a ceava nub is : «. Entã teriamos a eparação em ma a
do ' xo ~ minino, e e a eparação não ha de nec aria
mente de pertar peran.a pCl'igo as? ão ha de aff1igir e
inquietaI' . e I'avos que ficar m n'es:e tabelecim nto ?
A hi t ria no falia do rapto das abina ... aqui ha\ eria
uma e( aração ontra a lei da natUl'eza, e cuja con equencia
. eriam de a tl'O 'a . » Vi ta d' ..a altura el'a igual a huma
nidad do lU queeia lib l'tar a mãe e do que não queria til'UI'
ao era, o a lia campanheira natural; ma o facLo é que a
libel'taçã m ma a da I'a\'a' nul ei equivalia á emanci
pação imm tliata, e que, ti ol'i am nte, a libertação da mãe
E'1'a muil.o mai quitativa I'azoavel que a do flIhos, corno
sy lema d finitivo, - e el'a como y tema definiti,'o que o

us autore queriam a I i de 28 de t mbro. Rio-Branco vê
a qu stão d ponto de vi 'ta da ol'ganização d Lrabalho, como

abuco a vel'ia; ali Torre -Homem, poréni, encara-a com
e 'pirito fi cal, do ponto d vista da indemnisal,ão. Fazend
o I'e. urno dos plano scravagi ta ,apl'esentado em lugar da
lei, elJe dirá: « '" e tes pI'efel'iriam a alfoel'ia simultanea e
geral da e cravaLura do sexo feminino, i to é, a alienação da
arvore para evitar JitiO'i dos fructo , medida de lal'ga
imaO'inação, que en lve a mais lamom a inju Liça pela
de igualdade de sua disLeibuição, e que sem nece. idade des
tl'Oçaria a' llnanças d E Lado para-conseguir aquillo mesmo
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que na PI'OPOSta do Governo e obtem por outl'O meio mais
economico, mais ju to c racional. » Tanto não se póde dizei':
endo a lei de 28 d etembro final, a libel'tação da e crava

nubil era muito mai liberal do que a libertaçi:io, e libertação
nominal, dos seus filho ujeito a um meio captiveiro até
os 21 annos, ·e mesmo do que eria a libertação immediata
d'elle : com effeito, a libel'tação da e crava importava a libel'
dade do ventl'e, que el'a a gl'ande conqui ta da I i Rio-Branco,
plus a liberdade de um dos sexo , que, uma vez livre, pelo
direito do resgate libel'taria o outro; e quanto ao preço da
indemnisação era menos oneI'OSO de apropriai' a mãe do que
ter que desapI'oprial', pelo me:mo pl'eço, cada um d seus
filhos. Se houvesse pas ado no Con elho de E tado o p1'Ín
cipio da lei Rio-Branco, de I agar o Estado 600$ p r i17gemw
de oito annos, isto é, no caso de muitas mães, 600$ multi
plicados por 2, 3, 4, é passivei que Nabuco tivesse pI' reddo
o systema da liberdade das mã s, acautelada de algum modo
a sorte da familia escrava e a organização do tl'abalho agri
cola, É movido pelo espil'ito de abolição e humanidade que
Octaviano toma n'essa questão a pal'te da futuras mãe :

« Em relação aos nascituros », dirá elle, « tamuemali m
prega um processo mais objecciona el do que o simpli imo e
moral da emancipação com I'esgate da mulher eSCI'ava, qu foi
habilmente defendido pai' um digno repr sentante da Bahia
(Barão da Villa da Barra). A emancipação da escrava nubil
tem sido instinctivamente reconhecida pelo povo como a me
dida mais fecunda e moealizadol'a, Nas noticias que a im
prensa publica de manumissões por iniciativa individual
vê-se que é sempre preferida para a libertação a mulher
nubil. Chega-se assim ao resultado desta lei, isto é, impedil'
o nascimento de escl'avos; e ao mesmo tempo anticipa-se
desde já a emancipação de parte da escravatuea actual. Na
raça escrava, como na livl'e, o homem é mais dotado de razão
e a mulhel' de sentimentos mais elevados. O escravo liberto
esquece o filho e a mulhel'. A e crava liberta trabalha pal'a
libertar seu filho e o pai ele seu filho. Não ha, pois, pel'igo de
que a mulhel' liberta abandone o trabalho; pelo contrario,
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ella se uco tumará ao tl'abalho livre junto de ,eu antigo se
nhor e dará um exemplo proficuo, lIa outra' grande van
tagens ne te proces o. A criança tera nascido efTectivamente
de ventre liYl'e e terá effectivamente quem zele pela sua ama
mentação e vida. Fical'iam U' 'im respondidos os al'gumentos
contra o proce o do projecto do governo, i to é, que ha
e bulho do l1'Ucto da propriedade e que haverá morticinio de
criança . O que e ullega contl'a a emancipação da mulher
nubil? O nobre enador pelo Rio Grande do Norte ( alles
Tone -lIom m) di se que el'ia aventurar o The ouro em um
ab mo de de peza . ma não r parou que o projecto do Go
verno, dando ind mnizaçã'o pOI ada filho amamentado por
essa mulher nubil, aventura tambem o Tlle ouro em maiores
ab) mos de de peza . Admittindo mesmo que nos custasse
um. a rincio grande e a emancipação, embora o regi tI'O dos
e cravo tenha de mo tl'al' o contrario, o orador pel'gunta ao
mesmo nobJ'e eoador se, lepoi á ter declarado que deve
mos I'emil'-no de um lime, pen a, como a devotas que
basta confes. aI' os pec ados com certo ar de ompuncção para
se entrar na graça d Deus? O antigo Christãos, egundo
o orador tem ouvido ao r. Pre id ote do enado (Abaeté),
flagellavam- e POI' eus pec ados, mas o orador é menos
exigente' pediria que o peccadore paga em todo um im
posto especial pam o r õate alludido. As objecções offere
cidas pela Commis ão da Camara dos Deputados ão ainda
mais f!'acas. A Commi ão e horrol'izou de perturbar a fa
milia, deixando o negro na e crayidão e fonando-Ihe a mu
Ihel' ou a filha; ma não se hOl'rorizou de perturbar a
familia, deixando os paiscaptivos e alforl'iando os filhos!
HOlTorizou- e de alterar a I is ciYi , dando á mulher admi
nistração no casal, e não se horrorizou de alteraI-as dando
aos filhos admi nistração no lar paterno e recusando-a aos
pais! Por fim a Commi são até receiou que as mulheres
alforriadas pudessem com o tempo vir a ser senhora de seus
maridos. A isto o OI'ador podia re londer que na bóa ocie
dade as mulheres são sempre, ainda que as vezes apparente
mente, as senhora de eu marido, ma obsel'vará que pelo



232 u r E 'TADISTA DO lMI'ERlO

ystema do Goyerno, adoptado pela Commi 50, tambem o
filhos livres podem convertcr-' em enhor. d seu pais.
E, entl'etanto, a resposta a e ta objecção era simpIe : ba ta a
declarar-se na lei que nenhum liberto I ód po, SUil' es
cravos. »

VI. - O caracter da reforma.

Quanto á ane the ia da operação de 1 1 J, póde- e dizer
que foi completa, Onde . Yicente teria feito enlouquecer, ,de
dôl' e de raiva, a gl'andc propriedade, oncle Nabuco teria po to
á prova toda a sua cOl'agem para uma amputação neces al'ia,
Rio-Bmnco opera sem causar o mais insen ivel offrim !lto,
A questão, ao julgar-se da , abedol'ia e prud n ia d'e a lei,
é pesai' e as consequencias da emancipaç.ão nã teriam
sido menOl'es para as in tituições e paJ'a a lavour'a, - ( m
relação a esta questã seria: se ás vantag ns a uperio
ridade do tl'abalho livre não se poli I'ia tel' uniuo m maiol'
escala, depoi' da abolição total, a r iden ia, a locali ação
certa, dos antigos elementos escravos?) - c a lei inicial,
o primeiro choque, houvesse ido mai fOI'te. Que o choque
tel'ia sido mais forte, com outro homens e outro partido,
não ha duvida alguma: ouza Franco queria na 'e . ü L gi 
lativa s guinte a indemnisação pelo Estado do: cscl'a s a
qu m o proprietarios concedes em a liberdade immediata
com a condição de trabalharcm 5, 6, 1 annos em uas terras;
Octaviano queria a liberdade da' e cmvas, e um plano para a
libel'taçüo de toda a pl'Opriedade servil existente, com pgrfeita
compen aç50 de seus valol'es em um pl'azo dado; abuco
dizia que as medidas complementare viriam depoi. (1),

(1) Os senadore Liberaes são concol'des em quel'cr parar na
lei de 28 de Setembro, como sustema; mas tambem, mediante
indemnisacão, em ref'orc3r e apl'es a!' a , ua acção, em de en
volvei-a sempl'e, "Ma vos digo com prof'unda convic~,ão que as
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Dois factos I' lativo á lei serão factore permanente, de
(feito remotos: um, é ter ido feita, endo uma refOl'nla

so ial, l elo partido Consel'vador; outro ter-se descançado
compl lamente depoi d' lia, durante o resto da situação
Coo ervadora, como e ella tive e resolvido a que tão da
e c('a idão, quando vCI'dac1eiramente 6 tinha libel'tado os
na CiLllI'O . Nabuco a ignala no "enado, em 1813 (1), um e

idila - omplel11entare depoi l abu o). Ha no pl'ojecto
o '1">1'111 n de toda a medi la quo pos am er tomada d'aqui
em deanle pal'a apel'!' içoal-o ( uza Franco), e acho o pro
j cto do ovet'no incomlleto, pens entl'etanLo, como o r. ouza
Ft'anco, que ha n' lIe "'ermen de todos o melhOl'amentos fu
tUI'O-, vi. to que começa POl' extinguil' a fonte de novos emba
t'aço ( taviano).

(I)" onhol", di' 110, eu Jamentei que a reforma do ele-
mento ' I'\'il fo. e feita pelo p:lI'tido on, er\'ador ; dahi o no1)l'e
enador deduziu (lu. pal'lid Libeml queria uma refol'ma radi

cal. paiz, pOI'\ll1, st1h , pelo que m ouviu e pelo lue con ta
do annaes do Pat'lam nto, qu o partido Lil eral 50 pl'onunciou
p la I' 1'00'ma do el menta I'vil 'lue pa oU,]1o to que de ejas e
al"'ul11a emenda no en tido le a pel'l'eiçoal' a obl'a des jada' e,
pai, como vem dizor o 110bl' nadai' que o partido Libel'al de-
ejava uma r fOl'ma no . entido radi ai, aggl'avando a ituação

da gI'and PI'opl'iedad ? E c l'tam nte gl'ando injustiça do nobre
nadaI', pal'tido Lib ral JU l'la a I' fOI'ma que pa sou: a ques-

tão do m ia é l'Iue 'tão â pal'te,
« Eu digo ainda, r petil'ei muita veze-' que, e a l'el'ol'ma

fo' e I'eita pel pal'Lldo Libet'al ainda que mai- l:lI'de, sel'ia uma
conqui la natuml deli , e não li al'ia dividido e enl'l'aquecido o
pal'tido onsel'vadol' e sem o ponto de apoio que tinha na gl'ande
PI'opl'ieda ie, partido ConSel'VadOl', que ó uma gl'ande necessi
dade no sy tema repl'e entativo, pl'incipalmento em um paiz
novo, orJilo o no'so, lue tem nece, si lade de r fOl'mas, refOl'mas
que Lêm nece- idade de el' alê cel'Lo ponLo moderada, em razão
do co 'Lume do paiz e do intel'e- e e labelecido . O partido
Con ervad l' é lllna ne e i lade, c 1110 é outl'a nece idade o
parlido Libel'al, o pal'lido da iniciatil'a, fJue e quel' c1estl'uil',

" Eu ainda. não di se que a. rel'Ol'ma do elemento servil tinha
produzido inconveniellte e malclicios, como uppoz o nobre
senador; o que eu poderia dizei', é Cj ue fez- e a refol'ma e e parou
ahi; pOI'ventul'a o Govel'1l0 tem continuado paI' diante o pen 0.

menta da reforma? Vemos na lei do ol'çam nto alguma quantia
consi"'nada para alfol'ria da' geraçõ s preseutes? (Apoiados).

I( A sim, senhol'es, lue a refol'ma não era senão uma questão
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outro facto, a cuja ultcl'iorc on quencJas elle não assis
tirá pOI'que falleceo ante ue 1879, que é quando I'ccomeça
o movimento abolicionista. Me mo, p rém, em relação a
e a circumstancia da reforma, se ão visiveis os seu in
convenientes, não s póde affil'mar que não t riam ido
maiol'e os de qualqu I' outra I'efol'ma. ~o fundo, a critica
a enta. obl'e a ficção de que o . pil'ito ConseJ'vador era mais
addicto ao I'egimeo, á monarchia, á dynastia, quando o es
pil'ito de oligal'chia, que em regl'a o ub titue, é mais pro
penso á f1'onde, á I'ebellifio, ao pl'onllncíamiento, do que
o verdadeiro espil ito libel'al.

A vel'dade sobre a lei dc 28 de Setembro é que as reforma
d'essa natureza nãq operam mathematicamente, conf I'me as
potencias, as forças e as quantidades prefixas de cada uma de
suas clausulas; não são soluçõcs exactas, ]Jrecisas, que pro
duzam effeitos d'ante-mão cal ulados : são sempre a decl'e
tação do desconhecido; obram pclo impre isto, pelo espi
rito que e tá o'ellas; são grand s moldc sociaes de que aem
novos typos humanos. Seja a libel'dade dos que ainda não
nascel'am, (lU a dos que exc c\cl'am o limite normal da vida
escrava, não é a di po ição material 'da lei flue opera; é o
conflicto produzido pela lucta do dil' ito superveni nte com

. os antigos faclos, com os intel'c es sobreexcitados, que elle

daquelle tempo, e não um . y. tema, uma polit.ica com os seu
corollarios.

« O SR. VIscor;DE DO RiO-BRANCO (Presidente do Conselho) :
- Não e tá concluida a mat.l'icula.

O SR. NABUCO : - Nada obstava a que o Governo dó se meio
no Orçamento para remir as geraçõe actuae' porque tendo re
mido as gerações futuras, era pl'E'ciso dar sat.isfação ó. im] 11.

ciencia das gerações açtuaes. (Apoiados.)
O SR. SARAIVA: - E a grande inju ti a da lei, não ter cui

dado das gera ões actuaes.
" O SR. NABUCO : - Sim, é preciso tratar das gerações

actuaes, remil-as gradualment.e, conforme o pensamento da lei,
e não deixar sem esperança, sem providencia, a tl'iste condição
dellas em compal'ação das novas O'el'ações, cuja pl'eferencia é
uma que. tão do tempoemqueviel'am,u (Discursode13deJuoho.)
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v Ja desemaizado e apodrecendo, ma occupando ainda
Lodo o leito da e tl'ada por onde elle tem que pa ar; é o novo
e piJ'ito da sociedade, o enthu iasmo, o ardor do emanci
pado ; é o encontro de dua clas e , uma, que é uma raça e
que descrava accOl'da livre, senão de facto, pela e perança,
pela imaO'inação, e outra que de urpre a sente de mOl'Onar
s toda a ua po ição '0 ial avar-se, desapparecel' o chão sob
o eu poderio territorial até então inta to e pel'petuo. E o
phenomeno da gl'andes catal'acla , como a do iagara,
quand o rio, mai man 0, mai tranquillo, maio descui
do o, ente de rep nte ob ua agua que de liza"am, o
e paço \'azio e pr cipita- e .n'elle com todo o . u pc o para
depoi d'e a quéda, em que parece pul erizar- e no ar, en
trai' em uma gal' anla apertada, cujas rocha por todo o
lado Ih comprimem e de norteiam a marcha.

VII. - A parte 'de cada um.

TO seu di UI' o de 12 de etembro, Octaviano que empre
se entio inclinado a fazer ju tiça, a honrar serviço. e que
eido , di teibuirá a 'im a diver a corôa d'e a campanha.
« Todos, di elle, os que ou orreram para o bem do eu
paiz ão digno de 10uvOl'. Ao nobl'e nador pela pro, incia
da Dahia (Zachal'ias), chef do Gabinete de 1861, não e póde
recusar que t \'e a coragem do hom m de E tado, chamando
â discu ão publica as idéas emancipadora e provocando no
paiz esse movimento que hoje se vai assignalal' por um acto
legi laLivo ». É, po so dizei', a C01'ona obsidionalis, em entido
inverso: não por ter libe1'tado um exel'cito sitiado, ma por
ter fechado o itio da pl'aça inimiga. « Ao eu nobre collega
o SI'. abuco de Araujo lambem é indi putavel a 0'1 ria pelo
zelo com que no Conselho de Estado, na correspondeneia com
° fazendeiros ('1), e na tribuna, pOI' meio de eloquente dis-

(1) ll ... Olhando para o ui lem bl'o que da Província de . Paulo
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cursos, fez amadurecer a id' a e tomar'm proporçãe de
vontade nacional. » É a cOl'ôa de folhas de oliveira, dada
áquelle que tinham contl'ibuido pal'a se ObtCl' o tl'iumpho.
li: Ao I'. enador por Go az », - Jequitinhonha tinlta falle
cido em 1 10, sem o que Octaviano o não teria omittido
n'e ,a r ferencia a ilyeira da lota, - C( não se pôde negar
que ou ou pl'OpÔI' medida eman ipadoras, quando era me mo
crime pensai' em tae materia. » É a COfona valla1'is, a do
soldado que primeiro penetra no acampamento inimigo.
« Mas é justiça confes 'aI' que cabe lambem au actual Pre i
dente do Conselho uma b a pal'te d gloria por ter ouvido a
vontade da nação e procul'ad sati fazei-a, xpondo-se á má
vontade dos seus propl'ios ol'I'ligionario',» É a Zam'ea insi
gni13 (1),

Faltam n'essa distribuição muitos dos que não podem
deixaI' de uO'uI'al' no quadl'o dn I i d 2 de etembro, LI tI'
esboço pelo menos p6d ,el' 01'1' I' cid ,altel'and - o llan
e alguma.. das pl'opor õe " de enltando- e outl'a flguras,:'Io
fundo do quadl'O. pOI'que não ' 1I0ear o gl'up d PI' 'ur
sOI'e , de ,de ante da Independen ia, o que pI'im iro lança
ram as ementes, das quac, não ahio uma só cm rocha te-

o fazendeil'o de mais de um mllnicipio agl'icola, ainda em fl'ente
da l'e.i tencias'do Gal inete de 1!j de JlIlho,já se entendiam com
o I', Conse!lleir'o _ abuco, apostolo lIa emancipa<;ão, pam combi
narem em um systema de libel'ta<;ão gradual do eSCl'avo', II

(Me, mo di CUI'SO,)
(1) Octaviano concluia a,'sim a sua l'efe1'en ia a Rio-Bl'anco :

" Um escl'i ptOI' con tem pOl'aneo, exam inando com i 111 pal'cialidade
a ili 't I'ia ela l'el'ol'l11 a ela' leis elo' cereae na 1nglatel'l'a, depois de
confe', ,ti' que ao illu 'tl'e Cobden e cus amigos se devia o pl'O

gl'es 'o da 1'aziio publica em ,'cmelhante as, Ul11pto, accresc nta:
Mas nem por isso é menor o serviço prestado por Sir RoúerL
Peel, tomando a si a til/lcil e espinhosa tarefa de luctar com
seus amigos para acceitarem a N4ol'ma liúeral. Se não .róra o
seu concu1'so, a reforma sefaria, é verdude, porém, mais tarde,
com maior azedume, talve.:: com maiores exigencias, e segura
mente com o vexame e anniquilamento do partido Conservador,
partido essencial no mechanismo das instituições demoera
tieas. "
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f'il, - toda, ab olutamente toda, O'el'minando l,m oulro
e pil'ito, e oraç-e ? A im, ão as idéas de Wilbel'1'ol'ce e de
Buxt n (1) qu 1l10V 111 a imaginação e o sentimento de José
Bonifacio; a' I alavras de Jo é Bonifacio são e 'lIoadas por
Ce aI' Budamaque em 1837; a semente, novam nte lança
da pOl' t, gel'minam na con ciencia juridica de Caetano
Albel'to oar ('18 Iic5) , e não morrem no ln titulo dos Advo
gado, pa am d'elle pal'a Perdigão Malheiro (1 63) (2); ao

(I) Hoje em dia que os, iI berforce e Buxtons tl'O'vejam de novo
no Parlam nLo a favor de emancipação pl'ogre iva do e cravos,
agiLam- o outl'a vez o inimigos da humanidade como ollLr'ora,
mas e pel'o da justi a e da genero idade do povo InO'lez que se
COD eguil ti, a emancipaçã , como já e conseguio a abolição de
tão inl'am Ll'afico, E pOl'que os Br'azileil'o, '6mente hão de ficar
sUI'dos ao' gl'ilo da razão .. ,? Eu Lambem sou Chl'i lão e Philan
thl'OpO .. , " (Representação, 1893),

(2) POI' uma fatalidade, 0\110 com Zacharia-, Pel'digão la
lheiro, que l'õra o douLl'inadol', o me tl'e da abolição, votará na

ámal'a m 1 71 contra a I'efol'ma de que preparál'a o caminho, e
pl'ocurad. l'azel' cr r li. Anti-Slaoet'!J Soeiet!J que n'e a que tão
fÔl'a elle o abolicioni ta inLl'an igente e o Govemo o su lentador
da escl'avidão, ão ha, pOl'ém, que levar em conta, na vida do
homen que foram o in, ll'umento de uma idéa, as auel'l'ações,
as incoherencia que a não podel'am fl'U LI'at'. VOlando contra a
lei de 28 d Setem!JI'o, P rdigão Malileiro foi upena' um voto
pel'dido; puulicando a sua grande obl'a, elle fôra um iniciador
um cl'cadol', o autor de 11m movimento que nada podia mais deter.

O emel'ilo jornali ta on ervador, Con elheiro Azev do Castro,
no prefacio á edlção das Consulta de I el'digãoMalheil'o (B. L. Gar
niel',l 1), reivindica a pUI'eza. dos mOLivos de Pel'diO'ào Ialheiro
n'e sa conLingen ia, e tl'aça um bello perfil da ua tempera e
caractel'. ão ha, pOI'óm, duvida oure a volta inteira que fez
em 1 71 o autor da Escraoidão no Bra-:;il. TaL\'ez á concentl'ação,
a continuada tensão de e pirilo, emquanlo al'cllitectava o seu
livl'o, se tive e eguido o can aço da ob e ão intel1eclual. Dão
se ironias as im no mundo mOI'ul, d'e ses caso de apathia causada
pela PI'opI'ia realização de uma a pil'ação da vida, É a fadiga dos
gl'ande' al'tislas, o eu ledio da obra prima, que dUI'allte a execu
ção lhe sOITia cada dia com um encanto e seducção dilTerente,
Segundo toda pl'obaJ ilidade, Pel'digão Ialbeit'o não foi, como e
dis e, um despeitado pela recu a, que lhe eO'l'edarum, do Impe
radol', quando o seu nome foi pl'Opo. lo pal'a urna pa ta; el'a uOl
OI'O'ani mo embotado, con um ido pela em preza que concluíra.
Além d'essa esterilização, d'esse enxugo da imaginação ptlla obra,
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mesmo tempo quasi, Montezuma (Jequitinhonha) e Silveira
da Mota slll'gem no Senado e Tavares Bastos na imprensa:
o primeiro, franco abolicionista, póde-se dizei', immediato' o
segundo, humanitario, philanthropo, procurando allivial' a
sorte do escravo, constituit'-lhe a família; o tercei1'0 , lib ral,
economista, prégando as vantagens do trabalho livre. Entl'e
esse grupo de precursores, preparadores do caminho,' semea
dores da idéa, - ao qual havel'ia que accl'escent.ar outros
nomes, como o de Silva Guimarães (Pedro Pereira), e os do
grupo de 1811, deve-se collocal' o PresidenLe do Con 'elho do
Gabinete de 3 de Agosto, Zacharias, Cjlle primeiro inscI' veu
a reforma n'uma Falia do Thl'ono; que a annunciou á civiliza
ção como uma certeza moral dependente só de temp e 0PPOI'
tunidade; que desenvolveu o maiol' zelo em fazer elaborar o
projecto de lei, que depois foi votado, mas que no Senado foi
o mais sério adversario que Rio-Branco encon tl'OU,

No primeiro plano do grupo pl'Opriamente dito de 1811, a
figUl'a central, sobre cllja cabeça a Victoria su tenLa a cOI'Oa
de oiro, como nos triumpbos antigo', não deve ser Ri 
Branco, mas Dom Pedl'o II, Este nome, durante o reinado, a
ficção constitucional mandava calar, mas a ficção já preen
cheu o seu fim, e a historia, que não respeita ficções, ha de
reconhecei' n'elle o principal impul'ol' e o principal sustenta
culo da reforma de 1811, levada a elTeito exclusivamente por
força derivada d'elle e a principio transmittida por elle ('1).

houve talvez o ciume do apaixonado solitlLl'Ío, quando vio, no dia
da fortuna, o tl'opel da multidã.o banal e adventicia, que só corôa
o successo. Suppondo mesmo uma deficiencia moral quando a
causa estava vencedora, elta não diminue a impol'tancia do seu
papel nos tempos da proscripção. A pal'abola dos trabalhadores
nos ensina que o trabalhador da undecima hora póde com justiça
receber o mesmo salario que o que tl'abalhou desde o rompeI' do
dia; não nos diz se o que li ultima hOl'a abandonou o serviço póde
receber o salario por inteiro, mas que o serviço subsiste e que elle
foi um bem feitor, é fóra de duvida,

(1) Por vezes tenho expressado esse sen timento. Assim em 1891,
no Jornal do Brazil referindo-me ao systema de exaltar Rio·
Branco e Eusebio de Queirós para deprimir a D, Pedro II: lt Es-
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Têm-se feito divel'sas tentativa pal'a e cl'ever a historia do
reinado attl'ibuindo a glol'ia dos fastos nacionaes aos minis
tros, e ao Impel'ador ámente a respon abilidade do mal. Isso,
porêm, é hi toria ad llsmn; é hi tOl'ia pas ada pela peneil'a
dos pI'econceito de pal'tido ou de eita philo.ophica (1).
Segundo essa nova censura, a emancipação é Rio-Branco, a
extincção do tl'afico é Eusebio de Ou irá , e D. Pedro II é a
escravidão. A sim tambem José Bonifacio é a Independencia, e
D. Pedl'o I o infeliz accidente monarchico que a desvirtuou. A
verdade é que tanto a abolição do trafico, como a liberdade dos
nascitul'o foi o re 'ultado da acção per evel'ante e paciente
do Imperadol', vencendo l'e i·t ncias natul'ae, ociaes e po
liticas, até encontrai" no momento opportuno, o homem para
realizar a idéa p la qual elle então sacrificaria o throno. Isto
não diminue merito d' . ses h men : uma grande reforma,
que destl'Uia um e tad ocial eculal', corno el'a a escl'avidão,
não podia quebl'ar â linha ou d ixar de acompanhar o rhytmo
do I'einado. Rio-Branco é uma gl'ande flglll'a; é sua, real
mente, a gloda que no y tema parlamentar compete ao
estadista que a ume a re pon abilidade de uma grande poli
tica, supel'iormente a defende, e habilmente a faz triumphar;
mas se Rio-Branco teve fi coragem e a re olução de ii' Robert
Peel, é preci o não esqu cei' que na Il1O'laterra o Primeiro
Ministro se apoia quasi ámente no Parlamen to e nos parti-

ses grandes ministros da monarchia desprezariam es e genero
perfido de celebridade apocrypha. inguem melhor do que elles
sabia que elles não converteral11 nem convenceram ao Impel'ador, e
que, pelo contrario, foi quasi exclu ivamente a vontade conhecida
de Sua Magestade que venceu a l'esi Lencia do partido a que elles
pertenciam, e lhe impoz, por elles, a ou ada iniciativa de que
foram os admiraveis in trumenLos. "

(1) É ao Positivismo que se deve principalmente entre nós essa
?reação deliberada de legendas. Até então a historia, e sempre
mfluenciada pelo espirito de partido, nunca estivera sujeita. ao
e pirito de seita; pelo menos, de modo assim syslematico, nunca
se tinha feito d'ella meio de governo. O typo perfeito d'es e genero
é. ~ ~iographia de Benjamin Constant publicada pelo Centro Po
sitivIsta (Teixeira Mendes).
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dos, e que no Brazil se apoia a ]JI'incipalmente no oberano;
que a maiol' parte da fOl'ça, ela confiança, da re.olur,ão que
Rio-Branco mostrou, lhe veio, não da Camtua e ela pinião,
ma da firmeza, da fé, da intuição nacional do M nar ha.
Elle estava entre o Pl'imeiro l\1inistl'O Inglez, que s6 d p nde
da Camara, e o Chanceller A!lemão, que ó d pende da C I'ôa,
e por i's o seu nome s6 eclip ada o de D. Pedro II n'e a
questão como o de Bi marck eclip a de Guilherme I, como
o de Pombal ecli p a o de D. Jo é, se a l'eforma fo e in pil'a
ção, movimento, politica sua, in ufflada ou impu ta ao
l\lonal'cha; ou de OUtl'O modo, como o de ir Robel'l P el
eclipsa o da Rainha Victoria na questão do cel'ea ,se !le
se tivesse medido com o seu particlo e com o Padamento, em
a superioridade que dava ao Governo em nossas Camaras o
manuato ostensivo cio lmI eradol', o ele l'eto m b,'anco cla
dissolução. O Impel'ador, quanto á I i de 28 cle etembl' ,não
tem na sua fé de omci sómente es a delegação a Hio-Bl'anco,
a mesma que a . Vicente, e d lega ão, pela primeira v z n
reinauo, pam o tem po que dura 'se sua au encia no e. lf'an
geil'o, onde e!le não podia, qua i, I'eceb I' sem humilhação a
noticia do naufragio da I'eforma; tem a SllCt iniciativa :
de 1.866, pl'imeiro, quando falia em vão ao l\Ial'quez de Olinda,
mas desde logo, n'es'e mesmo Gabinete, c nquista a adhesão
de Nabuco, Saraiva, Paula Souza, e depois quanclo I'edig a
re~posta, a formal promessa aos Abolicionistas FI'ancezes, e
de '1867, porque só elle teria feito Zacharia::; acceital' e :ub
meLler a estudos no Conselho de Estado projecto' de
emancipação de um advel'sal'Ío politico, como . Vicente;
tem o zelo infatigavel, a anciedade, a I'esolução que mostl'OU
em 1.867 e em 1.868, tratando-se da elabol'ação do pl'ojecto
definitivo, elos trabalhos da Commissão Nabuco, da discus
sões no Conselho de Estado, onde os que mais olhavam para
elle na vida publica, como Pal'anhos, podt:l'am conh ceI'
desde logo o empenho, a enel'gia, a per evel'ança, om que

·-entl'ava n'essa campanha e o desao'!'ado que lhe causa
riam, contrarianclo-a; tem, por fim, a insi tencia om Itabo
rahy, desde que acaba a guerra; a animação aos deputados
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que quer m movel'-, e n'e sa que tão; a intelligencia com
, Vicente de que clle ,eria o succe SOl' de ILaborahy para

realizar a reforma; a demissão de Itaborah ,em con equencia
do aclditivo l\'"abuco cl'eando o fundo d emancipação; a for
ma ã cio Gabin te ,Vicente com es e proO'ramma; a carta
branca que lhe dá para l'eorganizar o mini, terio, a in tan
ciél om Bom-Retiro e Rio-Bl'anco mesmo pam auxiliarem
a " Vicente n'e a mpl'eza, a substituição de ,Vicente
l)elo Yi conde do Rio-Bran o com o me~mo pen amento, o
me, mo compromi o; paI' ultimo, tem a"reO' ncia de ua filha
para deixar-lhe, como prefacio cio futUl'o reinado, a mais bella
pagi na do eu,

~'e ,es anno de l866, - p6cle-se dizei' d '1 65, porque
a idéa da manci) a ão deve ter começado a aO'ital-o de.'cle a
ua volta do Rio Gran le, cI e ter sido n'elle uma uO'ge tão

da O'uel'ra, da pl'imeil'a injuria que e nos atil'ava e ao no o
exel'cito, d «'paiz cle e 'cl'avos », - n'e e' anno cle 1 66 a
1811, 6 um momento se pôde pensar que o Imperador aban
donava a id6a da emancipação : foi quand , em '1868, elle
demiLtiu Zachal'ias, ompl'omettido a pl'omuv I' a I'eforma e
chamou Itabol'ah\, que Ih el'a inl'enso. ~Ia ainda ahi, n'es e
pa o, elle não e de iou do 'eu caminho enão appal'ent 
mente: no Con, clho d E. tado vencera-s que só e tl'atal'ia
da emancipação depois de acabada a guelTa, e as im, quanto
mais IE'pres a acaba e a guena, mai cedo e podia emll'e-

"hendel' a reforma; a idéa do Imperador pref rindo Caxi::\ a
Zacha1'Ías foi, ant s d tudo, apres ar a t I'minação da guerra.
N'esse momento elle não pensou talvez na emancipação,
mas, se pen ou, foi uma razão d mais, a . eu 'í er, para eguit·
exactamente o mesmo l'umo politico. Já vimo n'es e ponto a
sua defesa, quando o pr .'ente es riptor fi mo fOl'll1ll10u e a
accusação con tra elle de ter retl'oced ido: retroe deu pUl'a che
gar mais depre" a; sacl'ificou a Zachal'ia para coo erval'
Caxias; con. rvou Caxias, « pelo de ejo de terminal' a guel'ra
com a maiol' honra e pl'OV ito em relação ás no sa relaçõe.
externas», - ão as ua pal::tvl'u ' Tel'lninava a guerra, nno
SÓ pOI'que es" e era o . eu p'I'imeil'o empenho, como para poder

m, 16
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tratar do segundo, que ra a eltlan ipa ão dos e cravos. É
nas uas mãos que está a chay da no 'sa paI i tica; é elle quem
tl'aça o roteiro da eman 'ipaçfto, el' inclo- e ora de um, ea
de outro partido, captando, pUl'a a iLléa qu tem a l)Pito, () al'duI
do' que Ihe podem s I'\'il' ele apo tolo' como a tolel'ancia,
<.lepoi o concul'so do' que, pai' um ! rim il'o mo imento a
I'ejeitam; é elle quem emprega pl'imeiJ"O o Libel'a clepoi
o C nservadol'e'; qu m anima, quem não ê diffi uld de
quem se não deixa aterrar, nem demover' por ultimo, ma.
acima de tudo, é elIe só o refém; é seu. o maiol' intel'c e que
está em cau a : o throno, qu lIe expõe, s m medo, n'esse
gl'ande pleito de humanidade.

Logo após, é o lugar' de Rio-Branco, o lugal-tenente lo
Impe1'adol" o Primeil'o l\linistl'o qu dentro da' fórmas con'
titucionaes, sem violencia ás tradições acceitas, á inLlepen
den ia ti P~rlam nto, sem ameaça' (h~ di lu fi , teve a
fortuna de con el'tel' em lei, com o menOI' abalo o ial e
a menol' resi ·tenda poso iwl, uma I' forma d'e a natur za.
No Estados-Unidos dil'-se-ia d'elle que havia evitado uma
guel'l'a civil; em S. Domingos qu havia evitado uma guel'l'a
de raça . No Brazil, eUe evitou uma di '. olução da Camal'a do
Deputado' e uma eleição, como a do Ministcl'io Dantas
em 1884, no tel'l'eno da e I'avidão. FÓl'a de toda que tão, foi
elle que I'esolveu o problema da emancipação g~'adual sem
attritos nem resisten ias. O projecto de S. Vicente t ria nf11
reci.do os pl'Oprietal'ios ; o projecto de abuco u do Conselho.
de Estado ter-lhes-h ia pal'ecido egualmente espoliadol' (apezar
de que foi exactamente o que veio a aconte 1': na execução,
na realidade, o pl'ojecto Rio-Branco ficou reduzido ao ! 1'0

jecto Nabuco, a opção do senhol' SCI'Ú lettra-morta); o pro
jecto Teixeira Junior, pai' outro lado, teria levantado m .nor
opposição entl'e os pl'oprietarios, que elle conciliava ainda
mais do que o de Rio Bl'anco, mas entre os emancipa··
dores, a começaI' pelo Impel'aLlor, t ria sido 'I'ecebido como
uma verdadeira manutenção da escravidão. Combinando o
projecto do Conselho de Estado e o da Camara dos Depu
Lados, Rio-Branco conseguia um 'mixto que os pal'tidario
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da man ipação não julgaram deyer rc u aI', por acharem
n'l'Ile a principaes medida qu r ciamavam, e que ao
me. mo temI o lil'ava á liberta ao forçada da futuras erações
o a. pecto al'regado ombrio que pude C ler para os e
nhOI' ,

O quc Rio-DI'fln u faz m L 1'1 é adormecer a e cl'avidãu
m diante a plOme a de um titulo de 600 pOI' creança d
8 < nn ([U lIa nã quize se con 'erval', e as im arl'anCaI'
Ih a Iii el'dade I O'al dos na citU1' Jeval-ad renunciaI' ao eu
pl'in 'ipio de reno a ã , de perpetuidade, o que equivalia a
diz I de vida: Ue, d alO'um modo, a illudc pat'a penetI'ar
no. eu dominio ; nil en al'a o eI'bero á moda de Her
cules, não o ubjuO'a e arl'a ta vencido para fóra do Rade ;
adlwm e-, ú maneil'a de Orphco, ou melhor di trae-o,
C01'l' mpe-o, aLirando-lhe, omo Enéa o b lo da 'ib rlla,
a apolice - Tl'e -Barra, ou Teixeim Junior.

,e pl'im il'O luO'al' é d ImpeI'adOl' e ó seO'undo de Rio
Bl'an o, d i.. homen d vem figul'al' logo depoi aú lado
um do outro: . Vi nte e abuco. . Vicente em 1866
I' diO' nLI' O'U ao lmpel'ad r o pl'im il'o proj cto de
emancipa 10; tem a im a ini iaLiva do primeil'Os Ll'abalhos
da lei, talvez da opporLunidade da iuéa, talvez do modo de
I val-a a eITcito, - a lib rtaçào cio ,"entre, - talvez d ter
pa .ado a na con ic ao ao lmpel'adol' (o que Ih deveria r
contado como um titulo primordial; quanto a mim, foi o
Imperadol' qu in pirou a Pimen ta Bueno, e não Pimenta
Bneno a elle); em '1 61 e /1 6 , no C n elho de E tado
mantem- e firme; apezar d já não CI' eu o projecto em di 
cu ,ao, mas de abucu, a emulação não se manire ta por
um ó movimento ou palavra; em -L869, presentem- e na
ombra os eu passos; m '1870, é elle o centro da propa

ganda, do pro elyti mo que se faz entre os 1'ising men da
Gamara, do pl'onunciamento contl'a ltaborah , que o pal'tido
Conservad r nã tel'ia sacI'ificado e não lhe vis e o sub ti
tuto, pl'cfCl'iêlo pelo Imp !'adol' e encarregad-o da- reforma
que elle não queda I'ealizar ; de poi. , no seu Ministerio, as i
gnala o eu pl'OpO ito, o cu compromi o, e, quando não
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póde vencer a difrtculdade interna' do Gabinete ollabol'<1
com o Imperador na c colha do , eu ucce. 'ar, faz vir a Rio
Br'anco de Buenos-Ayre para cntl'egal'-lhc o poder' POI'
ultimo, em 18'71, durante a di cu 'ào da lei, é elle quem
u tenta o Pre idente do Con, elho pel'ante o onservadore,

quem na reunião dos advel'sario. do Gabin te, qge pro
curavam a reunião elo pal,tid mo tl'a- e intl'an iO' nte,
quem mata qualqu I' velleidade de harm nia á cu ta do pro
jecto.

Nabuco, por sua vez, desde '1866, quando . Vicente apl'c-
enta os seus proje tos, simultaneamente, e não ante (1)

como ministl'o, pronuncia-:e p la emancipa ã , é de par ceI'
que o Gabinete annuncie a refol'ma papa d pai de a 'abada a
guerra; em 186'7 e 'J 868 é, no Con, elho de E tado o leculel'
da discu ' 'ão, o reda tOI', o l'elator do pl'Ojecto que. ub litue
o de Pimenta Bueno, e que, cumo se via, fui a verdadeil'a
minuta da lei de 28 de Setembro; de 186 a 187'1 [orna- e
elle o prin ipal pl'opagandi, ta da refol'lna, faz d'ella no
Senado a sua preoccupa ão on tante, ua exiO'encia unim'
põe-n'a na ordem do dia do C ntl'o Liberal, no ppoO'l'amma do
partido de que é chefe, insiste por clla com o Impel'adol', com
o paptido Con ervador, tU cada di cur o, em ada palavl'a
que escreve; na phl'a 'e citada d Octaviano, é ell ,n'e a pac
de 186'7 a 187 L, quem « no Conselh d E tado, na 'orl"s
pondencia com os fazendeiros, e na tribuna, paI' meio de elo
quentes discmsos, faz amadureceI' a idéa tomar propol' ões
de vontade na ibnal. » Durante e se cinco annos o e 'tadi ·ta
toma-se agitador; tem zelo, a constan 'ia, a idéa fixa do
apostolo; por ulti mo, sua autol'idacle pesso I al'l'a ta o partido
Li beral e o põe ao serviço do govern Con en'ad r I al'a a
realização da grande reforma: é a, sim que, c ell' cau a a
qu da do Gabinete resistente de Jtaborahy, é II , por outl'O
lado, quem indica . Vicente e, . ubindo Rio-Branco, quem,

(1) Compal'ar, Tomo II, Livl'o IV, Cap, IV, A Emancipação
dos Escravos no Gabinete Olinda, o l1rojecLo Paula Souza,
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com a ua attitude fiI'me, impede que a oppo i<;,ão Liberal e
allie á Di ,iden ia n rvadora quem d'e e modo anima o
PI' idente do 'on elh a fazei' que tão do eu pl'0jecto a
id ntifi al'-se com ell até á di olu(;ão, isto é, a garantir-lhe
a Yi toria.

~aluco tem a im na lei de 28 de et mbl'O a parte de
. u orO'anizadol' no Con elho de Estado, de seu propagan
di ·ta na opinião quando o govemo Conservador a repelle e,
quando a a eita, de eu u tentador á frente da oppo ição Li
bel'al. . e 'elle ti e s seguido outra politica, cedido á tactica
pal'Lidaria, o d a lre do projecto era Cei'to , e grande a agita ão
no paiz, na au -encia do lmpel'ador. Fallando de Rio-Branco,
e ompurando- a iI' Rol ert Peel, vimo que Octaviano lem
bl'ou Coi d n c eu amiO'o.. ,« a quem se devia o lJ1'ogl'es o
da 1'fl"'.ão publica»' -aI uco foi vel'dadeiramente o Cobden da
r fOl'ma de qu Rio-Branco C i o ir I ob I't P el. Elle tem
plen dir ito a e!' considel'ado a encarnação de um dos tre
factores en iae quc d ram cm l'e ultado a lei: o primeiro,
é a v ntade tenaz da d na tia, sua ini iativa, o modo por qu
ella in inua, fa neia, in tiga, de alguma forma impõe, e
por ultimo u tcnta, até salvament , a O'l'ande reforma, - é
a parte do Imperad 1', da Pl'inceza, e tambem do Conde d'Ell
(aLtitude dUI'ante a R gencia, emancipação dos escI'avos no
Pal'ao-uay); o 'cO'undo, é o con UI' o do partido Con ervadOl',
isto é, do partido natural da re istencia, da autol'idaue, da
gl'ande pr priedade, que assuroe a re pon abilidad d'e a
tl'an fOt'mação fundamental, quc a pI'opõe no momento op
portuno, e on O'ue leval-a a effeito sem re i -tencia nem e'
tr mecimento, é a parte de Rio-Bl'anco' o tel' eiro, é o con
CUI'SO do partido Liberal, que primeil'o faz estudaI' a reforma
e a torna vencedora no Conselho de Estado, depois agita a
opinião, não deixa dOI'mir na indolencia e na tranquillidade
os governos Conservadol'es, clama no de erto por ella durante
annos, até que, ouvida a sua voz, chegado o momento da
convel'S:-O do pal'tido contl'ario, presta-lhe todo o seu apoio
pal'a que elle recolha a gloria, o pre tigio, a vantagem moral
elo maior commettimento politi o do reinado; e ta é a parte
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de l abu o, que deve ser encabe ada em eu nome, porque,
de 1867 a '1811, é elle qu m encarna e e spirit , é elle \'er
dadeirarnente no Centl'O Liberal, no enado, na impren a,
no Instituto lo Advoga los, fallando ao Impel'ndol" ao'
fazendeil'o~, á . ociedades abolicioni ta. e trang ira, o vel'
dadeiro Catão d'es a nova delenda Cal'lhago,

C:omparando o dois homen, . Vi ent e 1 abu o, . Vi
cente é quem redige os primeiro' proje Lo , . abuc quem
redige a lei; um e Outl'O foram os educado/'es de . eu pal,titlo;
Nabuco, porém, á frente d partido Liberal, m oppo. i ã
ó o podia educar creando opinião, tl'az ndo em u oc 01'1'

a força do paiz' ao pa o que . Vicente, tl'atnndo om o
partido Consel'vador, doutra indule e go el'no, tinha que
proceder p la pel'suaçào do ch fe , tentar apena a conqui ta
de auxiliares para o Impel'adol'. :'(enhuma balan a poderia
achar qual foi maior a parte na I i, na 'ua elab I'ação na
sua r alização: e a de , Vicente, e a de r abu ; um
repre. enta genuinamente o oncul' o do partido on cl'vadoI'
na opposição e no govemo; o outro, tambem O' nuinam nte,
o concurso do partido Liberal no gov roo e na oppo i ào.
Trocadas as situações politicas, a attitude de ambo' t I'ia
sido a mesma. Com toda probabilidade, sem . Vi t o
partido Conservador teria sido ho, til á reforma; Rio-BI'anco
não tel'ia tido a sua vez de realizaI-a' os acontecimentos te
riam, portanto, eguido outra marcha; em abuco, m a
dominação intellectual, o dil' ito deapl'esentação ou (o d be
neplacito, que Ue exerceo em tão lat'ga e cala sobre a
idéas e l'eformas politicas do seu tempo, a eman ipaçã te
ria sido suffocada no Con elho de Estado em 1867, o partido
Conservador não teria ido accol'dado do eu somno de 1 68
a 1870, e e:e atl'ev sse, - o que não é admi sivel, - a le
var sósinbo pOI' deante a reforma, tel'ia visto levanLal'- e
contl'a elle a lavoura com a bandeim rei ublicana, como em
1888, para cahir aos golpes de Zachal'ias, que então domi
naria a scena.

DeIois do Imperadol' e de Rio-Bl'anco, que pat'tilha!l1 o
primeil'o plano, o segundo deve assim ser dividido, em toda
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quidadc, ntre ,Yicef),Le e Nabl1 o. Além d'e es, pOI'
ouU'os tiveram tambem um papel eu ilUpr~ cindiycl. lU
d elle: é T ix il'a Juniol" que I'ompe a unanimidade da a
mara C n. el'Yadol'a e ol'O'aniza o pronun iamento de 18iO a
fayol' da eman ipação, d que I'e. ulta a quéda de ltalorahy
e a pI' minerda no pal'tido on ervadol' do elemento pro
gr'e i\'o, r C rmi ta, l1jo heC el'<1 Rio-BI'anco,

Outl'O é .Joiio Alfl' do, o immedi'llo de Rio-BI'anco, o dllx
belli lia amal'a qu r pondia pela vota ão, «o learleJ' taci
tUI'I10 do n I'ramento » (-1), m( foi hall1ado. A Yel'
dade é qu o xito d Rio-Bl'anco pal'ec ter I'e'ultado da
ombina ão da . ua. qualidalle com a do u 1110'ar-tenente

no lini tel'io. A. im orno OUtl' Pre idente do Con lho,
mai tcm ral'io u mai timido, tCl'ia provavelmente nal1fl'a
gad deante da fOl'ti ima oppo ição que elle encontl'ou,

(1) A vi tOl'ia do Gabinete d pendia, obl' tudo do en el'ra
monto, A pal'ede da oppo ição eram con tante e por todo' o
modo. pI'O ul'ava ella. impedil' a votação, quando o Goyel'no I'eu
nia numet'O, Todo~ o t'e UI' o eram em pt' gado para e viar o,
deputad • O'ov mi ta:! da. c;; õe>; pro uI'uva-se o medico a. hOl'a

1 que tinha de ir pam a " õ ,cletinlla- e o amig-o na rua
u,n fal-o' 11' t xtos at á hamada, inventavam-' I'euniõe,

f ta, onvite, a tt'aza va-se o reloO'io do depuLad s, im pecha- e
que o lU pre"'ado da Camal'a tomas e o nome do- cleputaclo
que eh "'[\v[\m, d moclo que o mini-tl'o do lmperio tinha que ser
"ao mesmo lempo o chefe, o ele pCl'tador e o ajuntador ela
maioricL "i tinha que '01'1'01' de I'e_iden 'ia em t'e idencia do- cle
putados mais fl'OllX do, que a O] posição reque, tava levaI-o'
com igo, d ixal-o de entinella á vi, ta..A10'1ln dispen~aYam es a
viO'ilancia assim o pl'otonotal'io Barreto, de Matto-Gro o, que
foi uma v z á Camal'a com febre, O't'av mente doente de uma
el'Y ipela, O l'eCUI' o elo Governo era o ene 1'1'amento; por i' o
mesmo cada pedido ele en ermm Dto ela'va lugat' a uma verda
d ira tempe tade; era a pl'ova hel'oi 'a que o mini tl'O exigia dos
eu amigo, ra-lhe preci o :tar ao la lo cio r querente, enão
cmpr para animal-o, pal'a mo ll'al'- identifi 'aelo om elle e

compal'tir a ua orte. Um deputado, que 13 dio o ultirno en I'l'a
mento, não pôde profel'Í1' uma palavra, levantou- e mudo, e o
Pl'e id nte, Teixeira JUniOI" intel'pl'etou-lhe o ,ilencio annun
ciando um p dido, ab! o ultimo, cle encel'l'amento no meio cle
immen o ulal'iclo.
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lambem Rio-BI'anco teria naufrao'a.d 'e ti esse compo to o
eu Gabinete dif/' I' ntemenle, com compelencias e ambi õe

dentl'o d'elle, ou e não tive e lido um eh f'e de mai ria
como J ão Alf'l'ed (1) para OppÔl' a um here ele 0ppo ição
como Paulino de 'ouza (2).

(1) De João Alfl'edo e di' que depois d Pal'anã lIin"u III
dirigio a Call131'a 'om tanta dist:iplina '01110 elio. E oll o pal'a
raios ministerial: qu m akáo s bre 'i a furia da ppo'içã.o p la
ua altitude I'e oluta, ,o 'ca, docidida, qu é tida pOJ' de, donllo a

o PI'ovocadol'a, por seu nun 'a recuar da lu 'la e "rando a 'tivi
dade que desonvolvo para il11pediL' o alli 'ia 111 nto do volo"
IlIaiol'ia, por seu lado, adhel'e a lIe p la t:onfiança quo 'ua pala
vra in pil'a, pela lealdad 'om que' oxpõe p I' ella, e pOl' "01'

que elle não 'ol'toja a popularidado nom ao' advor al'io', )o;~;;a

ua feição, tão pronunciada SOlllpl' ,do hom m d partido, dof-in ,
,e bem no modo por quo uma voz re ponde a Za 'hal'ia qu lião
3ceeita,,3. os eu, eloerio: lJuando 0110 d primia o GalJinete, Em
cel'to ,enLido o Gabinete 7 de lal'ço pod r-se-llia 'IHlmaJ' Gabi
nete Rio-BI'anco - Joã.o Alfl'edo, O ll11p I'adol', qu o in lie31'a
aPal'anho ,di tin"uia o l1Iini,tl'o do lmpel'io do oulro mini'll'o,
como um futu!'o Presidente do Con, elho; do l'a 'to, no partido
Conservado!', é sobre elle que vem a cahil' o manto de 1 io
Branco, morto ele.

(2) Filho do Visconde de !'uguay, obl'inho de ltabol'ahy, Pau
lino de Souza, tinha-se cI'eado e crescido na ca a pat l'na omo
um futuro estadista; tinha a O'ravidade precoce; desde joven, a
palavra, o gesto, a deferencia calculada do hefe politico, En
trando muito edo na vida paPlamental', depois de ter foito o ,eu
noviciado diplomatico, passa de pel'ceuido na' primeira, Legisla
turas a que pertenceo ; mas em I 58 entra para o Gabinete com
ltaborah ',como cu alter ego, o que, ao lado de otegipe, Pal'a
nho , Muritil a, igniflcava uma eleva~ão ti, primeira categol'ia
ministerial. Velho JJ can(;ado, omo Ilaborall~' 'e achava, Pauli no
de ouza reputou- e por tal facto o seu 'ubstituto natul'al, o re
pl'esentallte nato do antigo tL'iumvirato d que ltabo!'ahy era o
unico sobrevivente, Apeado ltaborally do govel'l1o, pela attitude
dos emancipadUl'es, Paulino de Souza oe 'uJJou naturalmente a
posi<;ão de leader da )'esi 'tencia, e como axia, Cotegipe, S, i
cente e Rio-Bl'anco se tivessem pl'onul1ciado pela reforma, não
restava, enll'e os llersonagens do partido, quem lhe pudes e di 
putal' a primazia á frente do Velhos Conservadore , eXI~epto

Itabol'ahy, que abdi ara n'elle e pouco deIoi fa11eee1'3., Identi
ficado com a politica anti-refol'mista., Paulino de , ouza mostl'OU
as maio' 1'3.l'as quali,dades de chofe; invo ando o principio da
autoridade, a nece 'Idade da disciplina, mulliplicou a sua pha-
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Outl'O ainda é ouza Franco, cuja identificação com Rio
Branco, prendendo o el mento hislol'ico dos Liberaes, foi tão
compl La qu , no moment s em que o Primeiro lini tI'O
de animou de venc r, pen ou em pa, ar o poder a ouza
FI'anc , para não entl'egal' a bandeira nas mã dos Conser
vadore di ident- .

Olltl'O, por ultimo, ma no me mo plano do Lres, é alie'
Torre -Hom m, que nõo tI' uxe a Rio-BI'anco o apoio de um
partido ou de uma geande fl'ac ão de partido, ma que foi
um do, p r,onao-en da acção, e cuj di UI' 'o na di ·cu são
da lei, peoducLo de longa: meditaçã liLteI'ul'ia sobl'c o a 
'umpto, a qu IIc ha ia unt dado a fÓl'ma iccroniana d
dial o, ceá o mai lJello ol'namento do d bate, e sel'virá,
dec I'ado I'epetido pela nova' o-el'açõ de elo intellc tual
imao-inatio nleealid 111 ade 188 (1).

lanO'e contl'a o governo, con CI'VOll-a até o fim em completa ub
mi são ú. ua palavI'a de mando. Ten lIum outl'O politico do
lmpcI'io, - ilv il'a MaI'tin tinha ob ua ol'den 'ômente o
eu clan, o Rio (.TI'anel-, - te\' POI' tanto tompo, na boa e na

má fortuna um paI'tido ttlo numel'oso, tão al'l'ogimentado, como
Paulino d ouza, pôde- e dizeI' do 1 6 ate á qu' da da monaI'
clIia e não m . mo depoi. tê o fim do lmpeI'io tambem elle
ficará fi I á bandeil'a da resi tencia na que tão do e cI'avo , cuja
oiu ão finul coin ide com a quéda da dynastia. Pauli no de ouza,

tido como a en amal:ào do e!lpiI'ito con, eI'VadOl', mostI'aI'- e-lIa,
ontretanto mais taI'd , in on ivel á ub tituir;ão do regimon; e11
e al'uiva erào o doi 'tadi ta do lmporio que tI'ataI'ào mai
fI'an amonte, - mo mo m 10 ele Novembro pre ente ainda o
lmperadur pl'i-ionoiI'o, - como um facto ecundaI'io, pl'evisto,
feliz mesmo, luem abe? o de. appal'ecimentoda monarclJia.

'e, e ponto eHe e conformava talvez á tl'adiç:ãb onseryadora
de 1 31 : a III u o 15 ele Tovembl'o como o enado de Pedl'o 1
a ollIou o 7 de I I'il.

(1) o ultimo plano figllram um gI'ande numeI'O ele auxiliare:
os mini tro', 'enaelol'e , eleputado ,j01'l1alista gue concorreram
poelel'o amonte pal'a a lei. E a euumeração peI'Lencel'á, porém
á lJi tOI'ia e [l cial da emanripar:ão. Dentl'e o quo mai do perto
su t 11taI'am a Rio-BI'al1C'o de taca-,a entl'otanto seu filho Pal'a
nho , Barão elo Rio-Bt'anco, então el pulado pOI' Iatto-GI'o' o,
que ao laelo el'el1 foi um elemento oll~tante de animação, em
certo entielo eu pl'in ipal apoio pOI', el' elome'ti o, intimo,
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VIII. - Desgosto no partido Liberal pelo apoio
prestado a Rio-Branco; resposta de Nabuco.

Tanto de um como de outro ladu p litico, os eh f I' 1'01'
mista entendem que pal'a 'e con gllit' a I' 1'ol'ma é jll tifi
cado corr r o ri co de uma ci ão do partido. \ re pon abili
dade que . Vicente e Rio-Branco (6 ju to dizer tambem
Cotegipe, que da Bahia e mo ·tl'a mais cio o do qu Ri
BI'anco da entrada pal'a o Mini ter'ia de lem nto di si
clellles) a. 'umem no parti lo Com; I'vadol', Nabu o a' urne
no partido Lib l'al. A sua attitude, 'omo a d m mbr s
Libemes da Commi ão E..pecial do enado, 'ouza Fran o
Paranaguá, - com a differença que 1 abuco tinha a I' I n-
abilidade da união do partido e pal'a O' eu antiO'os elemen

tos Cons rvadores el'a quem re pondia por ella, - de. go ta
a mas a da 0ppo'i ào, que e perava ubir em on equ ncia
elo insucces o de Rio-BJ'anco.

Dantas havia escripto a Nabuc m 2 de t mbro : « Pa
ranho conseguirá a pa. sag m, n'e ta e ão, do l))'ojectu
emancipador no enado? Por no 'a parte não tem que
auxiliai-o pal'a i o, nem que oppÔl'-no . Já renelemos á idéa
o devido preito; já pre tám a m Ihor prova de lealdade ás
nossas crenças, votando, embora depois da discu 5. que
assumpto de tanta magnitude de e ter no' nado d'este Im
perio. O ItabOlahy e sua gente que tomem o mai a i.»
Esperava-se que Itaborahy 01 puze 'se ao proje to uma ob-
trucção invencivel. Assim 'al'aiva, que. e retirara pal'a a

Bahia an tes de votada a lei, s reve a Nabuco em L o ele

interior quasi, e que ambicionava, mai do que lle me mo, e . a
O'loria palia o seu nome. Tambem cleve- e mencionar o dI'. João
Meneies, deputado por S. Paulo" A Guar la ConstituciolWl Il elo
Jornal elo Commercio, quo dia a elia rebate a oppo ição e faz
avançar a lei.
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Outubro : « Pen ei que o Itaborah ti"e e lllai poder em
eu povo e que o PaI'anho ncontra e lucta mai 'l'la no

na lo. » TI'an 'iLando a reforma como tran it u, manife. t;a- e
no pari ido rrofunda queixa contl'u o auxilio franco qu os
enadore Libel'a s tinham pl'e Lado ao Gabinete.

A arta de L ão 'ello o expI'e' am bem o pen amento
intim do que entiam que o partido Liberal tiye e perdido

sa ex 11 nte opportunidade de ubil'. ~abuco ha, ia e 
cripta,l'em tt nd -lh o di urso qu pr nun iara no enado:
« R m tto e t di UI' o m m do, porque me pare on
d mnado ahi vi ·to c mo, da polemica hayida nlre o Diario
e o C07'I'eio, re ulta que partid liberal da Bahia appl'oyOU

pro dim nto d n o amig Zacharia e con lemnon o
do utl'O.» (12 de 1 o .) ('1) a lU ma data qua i Leão
'110 lh . revia (14) : « Depoi. da aLtitude que tomaram
no nado no o hefe dando triumpho ao O"ovemo na
qu ti I I m nt r ii, o partido cahiu n um certo de a-
nimo, de que não ei como e ahirá. qui não havia repu
blicano , e agol'a não óm nte o ha, como nã ha liberal
que não mo tre di po t a el- : na grande propl'iedade
então pare firma lo ui areia com a m nal'chia. » E dep i
de receber a arta d Nabu 0(2'1 d Novcmbl'o): cc Entre
tanto, ejamo fran o : acho que os signatario do parecer
de quatl'o linha fOl'am muito além do paI el que lhe di tava
ua qualidade de eh fe d'um partido pro cripto. e parti-

do t m idéa, t'm tambem int re e, e de de que fór' e
deixando levar de amo/' plalonico pela idéa, offrel'ão o inte
re. ses e os partido e di 'olverão : é preci o não e quecer

(l) Martinllo Campo pai' outro lado dc luem e queixa é
exactamentc de Zacllaria , apezar de ter c'tc coml)atido o PI'O
.ie ·to. " Reccl i carta do nos'o :MartinIJO, c I'eve Octayiano a
Nabu'o m 7 d ovembro. Não .'tá. enf,tdado omtigo, ncm
commi"'o, compreh nde a n a iLua~ão e inc. 1 idade de pl'O
ceder. om quem ontinua a embil'j'ar é om aqu lle qu não
foi Jogi o atirando a patim. no fogo e d poi- qucleodo abafar
o incendio com trapo rotos. É a expl'c :ão cal'acler.i tica do
proprio Martinho E lhe acho razão. I)
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que elles ão um compo to de homen, e d 'de 186 com
batem s o poder pe 'soal, como é que fomo' meHer' hombro
para ilstentar e e póder na OCC'l. ião m que Ue mai e
d camou? e não somos ainda republicano, tambem não
tememos a republica como um catacli mo ... e ha em d
no' deixai' Ie\'<.11' p la onda agarrados ti mOn1wchia que nelll
t m o in tinelo da con ervação~ »

Tambem Danla lhe e cre\'ia no me mo ntido: « o so
procedimento confundiu- e com o dos mini. tel'iali:ta: quand
même, "' , fala-me em desgostos do partido Lil cral. Que I'azõ 's
houve pam e es de go to' ~ Que m tivo o enfraqu ceu?

nte do (acto a que me tenho referido, o pal'tid o. t nla\'a
for\a c pujança. Se e. es rle gosto e d~. contentamento ap
pareceram d loi , de emos c nduil' que no aproe diment
não foi de toei acertado poli ti ameo te. orno qu I' que ja,
meu caro amiO'o, pa ado, pa . ado. É do seu deveI', orno
chefe dos chefes, a .'umir a posição que lhe compct pal'a
dis ipar e: as pequenas coi a , »

Nabuco re. p nde em 2 de Janeil'o ; não t m que bater' no'
peitos pelo que fizel'a; a onela republicana, entl' tant , corne-
ava, ja n' ssa époea a formar-se, devido á emancipação; ap

parecia o p l'iO'o do lado para onde nino'uem olhara: « Esta
:ua carta nã é tão po itiva como a do no o amigo Leã
VeHoso, mas amba dizem o me.. mo e ondemnam como er
rado o m u p!'oceder e o dos chefes liberaes que votaram pela
reforma do elemento servil. I ão me queixo da condemna ão,
porque cada um diz o que entende; uno appro am Themisto
cles, outro A!'i 'Li le', Eu não fallo da conciemnação enão
para ju tlnca!' a minha abstenção na iniciativa e no com
mando, porque sem liberdade, confian\a e inl1uencia não se.
póde ter acção pal'a fazer alguma oi aba. Todavia quero
dizer-lhe que não foi o nosso proceder lue d sanimou o par
tIdo Liberal. As causas são outras: são a impaciencia e a
descrença, a' rivalidade, as incoheren ias e a indi ciplina.
Veja e ta: ha poucos dia a Reforma di se que mais faci!
seria ao partido Libel'al unir-se com os ReI ublicanos do que
com os Conservadores. . ma folha monarchica póde dizer
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ist ~ m pal,tid que diz i to p6de quel'el' o podel'~ )) (1)
Sinimbú, ausente m Alagôas (2), e crevel'a-Ihe (26 de

Oczembl'o), no me mo tom, ainda que o di imulando; C)

di cU!' o de abu o fMa o cal/lo do cy~ne do paltido : « Re
cebi li com o maio!' prazer o teu monumental di curso so
bre a qu tão do elemento servil. Que mai' e melhOl' se
pod I ia dizer sobre a matel'ia ~ Quanto a eu valor politico
pel'mitt -me que t I ergunte, nã eria elle o 'canto de cysne
do no partido '?» o propt'io al'ai a, já vimo , parece
não ter agr< dado, e nãc a fl'anqLüa dada ao Pl'Ojccto pelo
. eu amigo., a pouca for a que mo tl'OU Itaborahy entl'e os
con r ador

Tud i O de go ta .pr'ofundamen te a 'nbuco: por um
lado o re uo na lU tão dos escra o . pOl' ou tro, o avanço
radical, qua i at á I'epublica, na que tão politica. A inimbú

11 e creve m 2 de Novemll'o '1 II : « E preci. dominai'
a itua '5.0 pal'a clirigil-a não e púde dominal-a enão com
for apropria; a f I'\a empl'e tada, POl' motivo que variam
sem ce ar, não vale nada ... Tenho medo que não haja outra
alternativa enão entt" on el'vadore e ReI ublicano, ,ou que
a ascenção Lib mI cja uma tl'an i 'ão para os Republicanu..
Para prevenir i to eia pre iso um partido qu arro ta se a
fatalidade que ai I vando tudo, o partido do h lU ns con-

(1) E a L ão V llos : II Emfim o meu pl'oced I' foi conforme
ao accordo do entro Libel'al, tomado pOI' unanimidild de voto'

endo 1r ente o no o amigo Za ital'ia: e outl'os. A a ta da
se' ão ahi tá, r diO'ida pelo Atl'onso Cei o. Conl'idado para
fazer parte da onul1i "ão E 'p ciaI do S nado eu reeu ei dizendo
(Iue s6 acceital'ia om a condição de emendar o projecto; não
quizeram. N'este a o ou . e fO"se nomeado pelo nado, u
tin ha uma I'azão e p cial para emendar o projecto, c não podia
d ixar de fazeI-o. ,) .

(2) Do senadores Liberae. retiraram-o e pal'a a provin ia~

antes da votação dalei, araiva,Sinilllhú, ilv il'aLobo,Poll1peu.
Zacitarias votou contl'a. A f::1V01~ votaram CliicitOl'I'O Kahu o,
Octavia110, Pat'anaguá,(membl'o da Commi'. ão e'pe iaJ), ilv ira
da Mota (Ra lical), Souza Fl'anco (l'elator), c '\ i cond de Ai)aeté.
Nunes Gonçalves, Paula Pessôa, Souza Queil'oz nilo omparece
ram à Sessão e1'es e anno.
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en idos, leaes e fil'lnes"? Aonde"? » A Danta : « O que é
pal'a d pIorai' é que o doi 110m ns que têm mai. força I r 
pria na itua<:ão O), i to é, Za haria , no element PI'O
gr'e i ta o ouza FI'anco, no elemento IIi. tori o, e tejam
encolhendo- e, quando, combinado e 01 rando activament ,
podiam fazer muito. :o E a al'aiYa, queixando- e da bandeira
mais adeantada que Taval'e Basto: levantara no Club da
Reforma: ( Ainda mai. , a causa da monarchia COI'I' á l' ve
lia porqu o Con en-adores a trahem e os Libel'ae não a
d fendem. »

araiva, entretanto, ente omo abuco; no agl'upamento
Liberal tem a me ma 11l1allCe, om dilTer nça d arau de
imaginação e do fundo de ieléa' e : ntimentos de ada um.
'al'aiva em intellectualtllp.nte um ele ap gado; 'uas idéa

politica eram babei calculo,. oluções difficeis ['ara', ahi
da:, á veze originae ,ás v ze bru ca' e impul iva'; Nabuc
prendia-se á uas formula , á' ini iati a' qu tomava, ao
principio', :\: cau as que animava com o 'u nthu ia mo e
o seu proselyti mo natUl'a!; afTeiçoava-s a cada uma d' a
suas creações, paI' mais epherneras que ai uma' fos em, d
modo a fazerem toda' pal'te de sua vida, de seu 'OI'ação.
A. sim era c i a muit divel'sa para elle e para araiva a con
fi são de uma crença politica, o esposarem lualquel' cau a.
araiva não ra um entimental; abuc tinha como tadista,

como homem de govel'l1o, uma gl'ande região ela intellig ncia
governada pelo que sc chama sentimentalismo, ist é, o culto,
a supersti ão das uas affei õ s intimas, dos idolos' d ua
imaginação, das dedica -es, a qu ,e não podia furtar em
ingratidã , da' convicções, que não podia ren gar em a[ o 
ta ia: o que tudo fazia que uma affei<:ão intellectual, uma idéa,
um principio, um sentimento, um pl'estigjo, um ente de razão

(1) El'a um modo de lentlJ!'al' a reprovação do eu ami"'os
da Bawa na. que. tão do' e. Cl'avo . Blles, porém, não deixavam
de estar 'om elle, bem omo. araiva. Pa ada a impaci neia
a sofreO'uidão partidaria do jll'im il'o momento, o. eu in tin tos
liberae davam razão a Nabu '0.
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qualqu I', uma vez cl'eado cm eu pil'ito o r duzia a um
capti" iI' a uma ujeit:ão perpetua, araiva, pelo contrario,
é um e:pil'ilO livre; t da' e a cadeias, que afinal pal'tem do
coraçã e que pl'end 111 Nabuco á idéa mesmo que não tem
mai , ás amizade qu romperam, ao pal,tido que deixou
não exi "tiam pal'a al'ah'a, ou para el' mai~ preci o existiam
mas eU na vida publi a, quae quer que fo sem as ua dila
c ra ôe' occultas - 'ua mOl'te mesmo foi talvez o re ultado
di' uma d'ellas, - tinha a for a de quebl'al-a e até de de 
conhe l-a. AI tl'ahindo, pOl'ém, d que não e vê, da ma
china p n~ante em cada um, a con lu ã pratica é n'elle
p I' muito t mpo unifol'me, até á morte de. abuco' o cami
nho qu tomam, a dire ã politi a que traçam, é a mesma.

« Xã d anime, s ['C\'ia araiva em re p ta a I abuco
(10 de Jan i!' ) IOl'qU e Y. Ex. e o homen de sua tempera
de animarem, o partido liberal de mantela- e e teremo
I' publi ani m em fI' nte ti pal'tido onservador 6. Na lucta
ntl'e a d 111 cl'acia o impel'iali mo póde- e de antemão pl'e

dizei' o triumpho. Ia de qu m será a culpa? Do que gover
nam e no. l'O'Ibam o direito de v rificar e tamo realmente
em minoria, m o p deI' apl'egóa. »



C.\PITULU IX

REFOR L\. JUDlCL\.RIA DE ,.\.YÃO L B.\.TO (1 7l).
A DI, J UçÃO DE 18~2

I. - A Politica das reformas liberaes.

A politica do Gabinete 'í de Março era promover o maio!'
numero possivel de reforma, exgottal' o Prugl'amma Libcl'al,
deixai' a opposição democI'atica cm pretext pam gucI'I'I'al-o,
emquanto elle re olvia a 'ua que tão dome lica com a ui i
dencia do seu pl'oprio partido. Verem ,mai longe, a oura
a que Nabuco sujcita esse steeple-clUtse do I artido Con. Cl'va
dor com o proprio radicalismo sob o mioisterio Rio-Bl'anco :
a sua opinião, porém, el'a que o partido Liberal, dcaotc da
politica adoptada pelo Gabinete, não tinha o dil'eilo, a libel'
dade de recusar as reformas, ele oppôr-Ihes o seu veto (1). A
situa<:ão e. pecial de Rio-BI'anco, combatido p la velha gllal'cZa

(1) " Tambem cá temos quem pensa com V. Ex. c que o acom
panharia se estivesse ahi, ma temo tido discussões ... Elle Lam
bem entende que se o Governo do Imperador offerecer cm projecto
as idéas do proo-ramma liberal, os ..enadores libel'ue devem
acompanhaI-o; tambem di cardamo d'elle." (Carta de Leão Vel
Ioso, em Janeiro çl.e 1 72); a referencia é a Sal'aiva.
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consel'Yadol'a (1), obl'igaya-o a inclinar para o liberali 'mo;
d facto, matiz poli Li o que clle rcpl'c nLa é pronunciada
m IIte lib I'al : ao lado d'ell , na questão do e cravos 'orno
na que tão rcli"'io a, o Cún:ervadol' c o chefe Liberal Zacha
rias. D l'tO, o eu g vcmo abl'e uma cl'a nova na historia
admini traLiva do paiz, porque allia ao e pirito de impulso, de
de cnvolvimento mat rial do Gabinete de 1853, o c pirito
politi o fmn amente liberal, como nenhuma admini tl'ação
anterior tinha podido manife tal'; espirito proprio da ituação
do Gal in te repellido pelo velho Con el'yadOl'e e pI'eci
sando d tomai' a deanteira ao Libel'aes. Do ponto de vi ta das
reforma, e não fôra, na que tão da eleição llirecta, o genio
conslitu ional meticulo 'o do Imperador ou eu gmnde receio
dc uma Con tituinte que II julgava indispen avel para se
tOGaI' na furma da eleição, o ministerio Rio-Branc teria litte
l'alment d ixado em progmmma o partido Libel'al, e vimo
como el'el exten o aqu>II> programma. Foi e Gabinete cha
mado Con '. I'vador que deo o golpe de 2) de etembI'o na
propriedade territorial; o golpe da pI'i ão e proces o dos
bi 'pu n J)[' stigio da IgI' ja ; o golp da reforma judiciaria
na lei d 3 de Dezembro d 1 41, ao mesmo tempo que mul
lipli ava e aperfeiçoava a instrucção publica, e estabelecia o
systema da gal'antia de juros pal'a a viação fenea do paiz.

II. - A Reforma Judiciaria.

Na Sessão de 1811, conjubctamente com a emancipação do
escravo , o Gabinete promove a refoI'ma judiciaria. Devemo
l'etl'ocedeI' ã proposta de inimbu para teI'mos a marcha legis
lativa da reforma que Sayão Lobato effeetua em 187! (2), Em

(1) Rio-Branco chamou, em discurso, a Paulino de Souza ea
dete ela velha guarda, em opposi ão á de ignação de marechal
do futuro, que a Dissidencia lhe dera.

(2) Sobre os diversos ensaios de reforma judiciaria ver tomo I,
Ministerio 1 araná, e tomo lI, },.[inisterio Olinda (1866): As ten·

~ U
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'1 62 inimbú apl'e ntara uma proposLa, dividind o upI'emo
Trilunal em dua. sec(~õe:, uma cI'iminal ouLI'a ci\' I (emm
as di 'posiçõe de um proje t de ~abuco em 181:3), e augmen
tando o numero das Rela üe ; nft separava, pOl'ém, a p licia
da ju tiça, o que era, já n'e e t mpo, a principal a ·pil'ar.ão do
reformadore da lei de 3 de D zembI'O. Em materia de liber
dade individual a propo ta admitLia, nos l'im, afian a\ei',
a fian a provi oria, que figul'a pela primeira vez no proj cto
de ayão Lobato em 1861; dava ao juize de dil'eito compe
tencia para conced r llabeas-cOl'pus aos letido d 01' I lU d
chefe de policia (pIOpO La Pi men ta Bueno lU '1 /!8), e d tel'
mina"a que, excepto no aso do Art. 19 § 1° da lei d • de
Dezembro, a 'enten(~a d absol ição fos imm diatamenLe
cumlwida.. a eO'uinte ll'gi laLul'a (1861:) a c mmi ,.ào d ju.
Liça cI'jminal da Cnmal'a (F iL . a Pal'anacruú, Bal'bo. a d
Almeida), in [irando- e jú na idéa.. adel:lntados da situa :lu
liberal, formulada pol'Nabu onopI'Ogl'ammaPI'Ogr i La(I),
amplia"a e . a medida' de. inimbú no entido d'aquelIe Pro
grnmm : epal'ação da policia e ju Lir.a, julcramenLo defini
tivo dos juizos d direito, independencia da magi tl'atura p lo
aucrmento dos. eus vencimenLo . Em 1 66 ~abuco condeno al'u
na sua propo ta a' idéas de eu diver o pI'Oj ctos a me
didas liberaes contidas na. refol'mas dos oulI'O mini lroS
desde 184<>; esse conjuncto d pretenções lorna-s m vinculo
do partido Liberal, pela adopção do Progmmma de 1 69, redi
gido 101' 1Ie, e em que a sua proposta de 1866 I'a tran cri pia
em qua i toda as. ua I al't " 'e,:-a prop sta, como vimos,
a garantias da liberdade individual tinham pa sado para li

primeil'o plano, eram o prin ipal obje tu da refOI'll1a; no Pr'o-

tatiyas ministeriaes rOl'am e. ta : cm 1810 e 18-18 (situac;ão Libel'(),l)
propo ·tas de Fernandes TOl'I'eS e Pimenta Bueno; em 1854, pl'O
jecto de Nabuco (mini terio Paraná); em 1858 pl'ojecLo . ubstituti vo
de F. Diogo P. de Va concellos; em 1 G2 ppoposta ,de inimbú;
cm 1 GG, pl'OpO ta de Nabuco. Em 1861 ayão Lobato prepal' u
um projecto de reforma que foi impl'e', o e dislribuiclo, mas nüo
chegou a ser apresentado ti Camara.

(1) V01' tomo II.
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O'I'amm'l d 1869 e eu. id I'atum ra ainda maio accentuado.
A i111, I'rlativamente ao habeas-co/1JUS : « Em todo 'a o ()
1"0 oito' P I' habea -corpus não, en\ pl'e o pelo me mo cl'im
c não d poi de ond mnado d Cinitivamente... O habeas
f01')J1l pód I' C ncedido pel juiz ou tribunal, ainda que a
pl'i<;ão :eja á ol'dem da autol'idade admini tl'ati\'a mai: O'l'a
duada, p I'que nenhuma autr)J'idade admini tl'Uti, a tem direito
pOI' i me ma d pI' ndel' o idadào. Fi a uppl'imida a pl'isão
civil, qualqu I' qu .. ia o motivo d' lla. »

E. S·l. idéa , m 1869, el'am n nte ntr o propl'io Con-
el'"ador . A L i de 3 tle Dezembro de 1 41 não tinha mai'

um partidal'i , O pl'Opl'io a ii Lobato, - fi quem e en
cal'nál'a o pirito nUl'a, e Cl' al'a dc my. tel'io e veneração
a v lha aI' 01' c1 Bernardo de Va 'concello e do Yi:conde do
·I'llguay, á cuja ombl'a Cl'e, ccu o Impel'io - é qu m c
encal'l' O'aI'Ú d manejaI' o machado no dia da d I'riLada; Jo '
de AI n ai', I' ol'llando- e da Cfll'I'Btilhas ue Eu bio di'
Qu Íl'ó", fOl'múla, com mini tl'O da Ju ti .a, idéa reformi~La

em um gmp de pequeno pl'ojecto. Em 1 10, a amal'a
Con I' adora ub tiLue a pl'OpO ta inimbú (1 62) pOl' Ima
de . ua Commi ão e I' lU tte-a ao enado. Em principio d
I '1 L, ,'. Viccnt' PI'e id nt do Con'elho ,ubmctt ao Con

lho de E Lado outro pr jecto de l'efol'ma, que não é all'e
entado a Parlamento porque o me mo e ladi ta, dia de

poi , I' 01 ve d ixar o p d I' (I). No enado 'ayào Lobato,

(1) Nabuco, manifestando- e sobre es e projecto, dirá no Con-
elho do Estado que não lhe parece regular que, hm'endo UlIl

pI'ojecto da aJl1al'a do Deputado, remettido ao enado no anno
autcl'iol' (1870), e bascado na, pl'oposta do Go"cl'no de 1'G'), obre
Re 1'0 l'lll a Judi ial'ia, o Govcrno, s m c tal' essc pl'ojecto l'e oh'ido,
pI amova ouko SObl'C a mesma matel'ia p ndente.l a di eussão tia
refol'lUa de 1871 eUe pl'cstal'á este tl'ibuto ao projecto de . "i
cente, paI' inclui 1', na pal'te rclati va às Oan<,:as, a fian<;a excepçional
00' ceimos que nüo fossem ajianf)aveis, e nos asos afianr;ayeis a
fiaor;a [ll'evontiva e a fiança provi 'oria: " So vamo ao po"o' mo
del'nos, vemo que na lnglatel'l'a não Ita UIll Ó Cl'ime em que o
cidadão nüo possa livrar-se solto por meio de fiança. A diffel'ença
COIl iste em que, nos cri me mais geave ,não é o juiz de paz quem
COO ede a fiança, ma a Côrte do Banco da Rainha. Aqui, devo
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mini tI'O da Ju, ti a no Gal in te Rio-Branco, alre, enla um
sub titutiyo ao projecto da Camara, É e,' e, ub titutivo que, erá
a lei -de 20 de etembro de J811. Ou m t )'ia dilo em l 54
quando 'ayi'ío Lobato accusava a Nal ueo d pl'Ofanaçi'i.o :30.-

l'ilegio p I' lucar na lei de 3 de Dezembro c1e I 41, lU sel'ia
eH quem a havia por fim de re\"oo-ar I O golpe pa ou de 
pel'c bido enlre a mas a de I' fOI'mas que o Gabinete Rio
Bl'anco emprellendeu para tirar a band il'a ao' Libel'ae , ma
a revoo'a ão da lei de 3 de Dezembl' mal' ará uma época na
lti toria politica do Imperio: m 110. o principio da autOl'i
dade il'á nfl'aquecendo de dia para dia,

obre 'e projecto cI ayão Lobato, . 'abuco emitte par er
eil1 sepal'ado como membl'o da Commi ão d Legi, lação do
Senado (10 de Junho de 1811), O parecer é uma.iu tiO 'a ão
cm grande part ,da fi dida liberae da amam contra a
em nda I'e tl'icti\"as do mini tl'O ela .Tu ti a, A Cnmal'a man
dava, ubmettel' ao jUI' todos os cr'ime 101' aI u o de lib 1'

cIade de impren a, e Sayão Lobato, llppl'imia , a li po 'ição;
a Camara mandava que a pl'isão pr ventiva não pud ter
logar enão por mandado cripto do juiz competente, e

Ll'ibutar gl'ande louvor ao SI', Vi 'conde de , , Vicente pOI' LeI' tl'a
duzido, lU um projecto que pl'eLendia apJ'e' nlal' ao nad, a
liberdade provisoria de que go alU o lnglczc,', Não de ejo que
a prisão pre"enLiva ,.eja eliminada de no 'a lO"'i-Iação; nüo, e
nllol'e--, porque ha, na vel'dado, caso em qlle lla é uma neces i·
dade de ol'dem publica (O Sr, F, O taviano: - Alé de salvaçüo do
pl'e, o), Diz bem o nobl'e senador, de salvação I preso, pal'a pre
venir o el'l'eitos da indignação publica ou da vingan~a ela familia
da viclima, Podem a' nece ' 'idade' do pl'oce,"o exi"ir a pl'isão
pl'e"entinl, quando o indi,'iduo lem cumplico' ou co-réo , cujo
conluio obre os meios de defeza póde impedit' a averiguação e
de,'cobrimento da vel'dade, A im em ouLI'OS ca 'o , O que eu
quizera, é que deixassemos ao juiz a fac.uldade de con eder fian a,
me,'mo uma fiança exúepcional nos CI'imes inal1ançaveis. Se o
individuo é domiciliario, se tem bons pl'eCedenLos, e todas as con
dições que excluel1 a suo peila de fuga, se tem a ell favol' motivos
evidentemente ju Lificativos do crime que cOlTImetteu, que incoD
veniencia na para a ju tiça publica em livral'- e elle olto?
Porque ha de seI' pl'eso, sem necessidade ,'ocial e ó para estaI'
pre. o? li
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ayão Lobato inutili ava a di. po ião. Tambem quanto Ú.

app lia õ s da ab olvi ão no jUl'Y, a Camara era muito mai~

lib I'al d que o mini tr'o. Em materia de habea -COI'pUS,

ayão Lol ato m Ihol'ava o pr jecto da Camara, admittindo-o
« em exclu ão do detidos a titulo de recl'Utamento, ainda
ali. tado como pra~as no exel' ito ou armada. » TIa, porém,
uma emenda d' lIe que ::'iabu critica fOl'tement a que
excluia o habea -COI'pU na pri ão d t rminada p r de pa ho
de pronun ia : « O uI remo Tribunal d Ju ·tiça tcm pOl'
vaI'io arc. tOR oncedido lIabea -COI'pUS no ca o ele pr'o
nun ia, quancl p.'o e' é evidentemente nuno. A sim
qu a n Ya I i, ael0l tacla a emenda do r. mini tI'O da Ju 
ti~a, f1cal'á úqu ln da jUl'i prudencia COI'!' nt . Declarando-. c
expr sam~nte que o habea -cm'pus não intelTompe e não pe
rim o pi OC S , lU d ve ir pOI' diante, não vej inc n e
nient em que o cidadão e livre oIto. É um pr'econceito fatal
á lib rdnel indh'ielual, e que no faz con idel'ar::t pri ão do
réo ante' de ond mnado mo uma formula indispensav I
e em a qual I 50 ha pl'OCCS 'o r guIar pronun ia effe
cti\'a, » D poi, num ra abuco as ua divcrgencia :
- « o pl'oj ct nada c ntém obl'e o noviciado, habilitação
nomea ão e pr mo <'io dos magistl'ado , e quece a incom
patibilidades nb.olutas da magi tratura; pr cinde de uma
das maiol'cs ne e idades da administl'a~ão da justiça, isto
é, da Uppl' ão da anomalia que con i te em podel'em o tI'
bunae re i-ol" de idil', em matCl'ia de dir ito o contrario
do que decide o 'upremo Tribunal de Ju j,iça, invertida a sim
a hiel'archiu judiciaria, e pl'ovindo dahi a incohel'encia da
jl\l'ispruelencia, a incerteza dos direitos do ídadão, e a fra
queza d ímp I'io da lei appli aua pOl' m do val'io e contra
di torio. E a anomalia c al'á de de que o upremo Tri
bunal onhecel' defini ti amente da nullídade do proc s o e
da nullidade da sentença; obl'io'uda a Relaçã re isora a
confol'mar-se c m o Supl'emo Tribunal de Ju ti a sobl'e o
ponto de dil'eito POI' ellejulgado, e obl'igado o me mo Tl'ibunal,
na apl'ecia 50 da nullidades a reconhecei' o facto tae quaes
foram estabelecido pelos tl'ibunaes ordinal'i .»
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« Em conclusão », dizia elle : « LO Ae eito a o-arantias que
o projecto concede ú libel'dade individual, com o pI'ote. to ue
reclamar empre as (lU faltam pal'a compl 'mcnto de, a
liberdadc. AccciLu o peojecto, quando :epara a policia da ju 
tir,a e extingue toda a jUl'isdic 5.0 do' chefcs de policia, d 'le
gados e subdelegado'. 2° Reclamo a reor 'aniza ã do upr mo
Tribunal de Ju ti\.3.; a cI'cação d Rela ô .' ou ec ões de
Rela ões em todas a Provin ,ias ou ao menos naquella, qu
são de ignadas na proposta do Go ern que e di cutc, afim
de que, e confol'm á Con. tituir,ão, a 2,' iII tancia eja lle
ctiva, e a 1.0 instancia vitalicia; a competencia do. juize de
para a fOI'ma ão da culpa, - ameno m oncUJ'rencia
com o juizes muni 'ipaes - om !'ecUl'SO ncccs ario para o
juizes de direito; e providencias 1ara a voca 'ão, e indepcn
dencia da magi tl'atum. 3. o Rejei to a organ iza\ão especial
das édes de HeJac:õe' e o sub8titutos excep i naes dos juizes
direito, que o pl'ojecto crêa. »

Ta discussão (1) elle não d ixa de elebl'aI' a capitulação do
partido Conservado!'. « Com çarei », diz ::\falu o em 16 de
J.unho (1811), « felicitando o paiz, e congl'atulando-me com o
partido Cou ervadoI' por vêr chegado o dia da I' fOI ma da lei
de 3 de Dezembro de 1841, que parecia uma I i immULayel
até em seus ponto e virgúlas; uma I i de ol'igem divina, como
a que Deus tl'an .. mittiu a i\1oy é' no monte Sinai, ou a qu a
nympha Egeria deu ao R i uma P mpilio ... Felizment, r.
Presidente, vae provar- e que e ·ta lei é de rigem humana, e
não era preci o esta prova, pOI'que todo ab mo que a
paixões politica e o intel'e' es ex 'Iu ivos fOl'am lue a detcm1i
nar'am; ..abemos o sanglll e a re i tencias que lla pI'oduziu;
que, tOI'nando- e cau'a da oppl'es..ão de.. le povo, con Ol'I'eU
ella principalmente para que ficasse de~menlido, aos olho do

(1) Os discursos, pI'onunciado pOI' Nabuco n' a questão fOI'am
publicados em folheto e contêm a umma evolução da sua'
idéas em matel'ia de organização judiciaria e libel'dade indivi
dual, notayelmellLe 'obre o noviciado, o itaiJea -corpus, as incom
patibilidade , a fiança.
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mundo ono ,oreo-imcmc n tilu ional,ab olutamenteincum
pativel c 1ll lia, Felizmente, ,ae leixar de exi ,til', digo, com
I i politicH, pOl'qU ub i ·til'à 'ómente no ponto de vi ta da
admini 'tração da ju -ti a; endo que ne te ponto de "i ta,
t I'ça é c nfe 'aI" ella tem muitu merecimento, » O' apel'fei
çoamenl ',que ped , 'ão para a refol'ma ficar completa e não
e tratar mai da qu tão da liberclad individual; elle reco

nhec p rém qu pa 'so dado p lo Gabinete é con id ('avel
e 'ó lamenta que o mini tl'O da Ju Liça e inte!'J)llze e, com
a ua m nda r il'ictiYas, entl'e o vaio da Camara e o do

nado: « O que falta n' te pl'ojecto e t rna defectivo
ao olho do partido Lib l'al? O que falta e tá expo to no
'ot Ln epanldo e 'e I'e um n' te d i.' ponto : uma ma
o-i:tratura como d v cr, uma ol'ganização judiciaria capaz
c1' "'al'antil' a IiI el'dade' individua' (1), »

UI, - Lucta entre Paulino de Souza e Rio-Branco.
O Gabinete fica em minoria na Camara dos De
putados (21 de Maio, 1872). - Dissolução da
Camara.

O pr\t'liuo Con l'vador entl'eianto, e tava il'I'·m diav 1
mente e1ividiuo, Paulino de ouza o chefe ela Dis ide71cia,
repl'e. entante do antigo e pirito saqllal'ema, e l'a um upe
rior organizador e di ciplina lar politico, ainda não tinha, 
ao. olho. cI Imperador obretudo, - graduação igual á ue

(1) Em 1 76 :\fabuco l'edigil'l[ o pal'ecel' do ln titulo do Advo
gado, con -'ullado pOI' Diogo Velho ( i 'onde de CavaI anli) sobl'e
divel' as aHel'açõe que pretendia lJl'opôl' em relação á ju ti a.
N'e' e tl'abalh eUe pl'Onun 'ia- e pelo noviciado I' guIaI' para a
magi '!.t'atul'a e pal'a a advocacia; pela. Uppl'C são da appella ão
d Jui~ de Dil'eito no JUI'Yi pOI' Li'ibunu cOl'l'eccionae' pela
Uppl' s ão do, inquel'ito policiae ; tc. E "e pal'eeel' ' acompa

nhado do voto cm seI ul'udo de ctavÍano obl'e o modo d ol'ga
ni~al' a l1l'ofi ',ão ele advogado,
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Rio-Branco, Caxin , .. Yic nte, Cotegipc, cont!'a : quncs
militava. O Vi conde dc Halol'ahy fali cia m 18/2 pcr
dendo a im a oppo 'ição o PI'C tigio dc um n me, quc CI a a
tradiç'ão Con el'vadora d 'de 1 3/' lIIuritiba e Tl'c Bal'l'a
(depoi. 'is onde de Jaguary) não podiam ,el'vir d 'on tl'a
pe o no enad , no Conselho de E tado c no partido áquclle
nome, e a outro' ainda, como B m-Retil'o, Inhomil'im . alie:
Torre -Homem, Camaragibe e ichter y 01 :mo. O fa to,
porém, era quc o verdad i!'o espirito consel'vado!' Lava 001

Paulino d ouza e o bl'ilhante grupo que o cet'cava na Ca
mara: Andrade Fi U'ueit':1 , Fct't'cira Vianna, José dc \ lcn('al"
Franci co Beli al'io Duque-E. tl'ada Teixeira Taqu , 1 110
Mattos, Pinto )lol'eil'a, Antonio Prado, Rudl'igo 'ilva, Diogo
ue VasconcelJo., P reil'a da ilva, Pel'digfio 1:11h il'O 'C

OUtl'OS. O prim iro Paulino de ouza (Vi con le du I'U

guay) fôl'a um publicista, um diplomata, um ol'O'anizadol';
o segundo, era um UI'r gimentadol' notav I) capaz d til'aI'
do nada um pal'tido ele !iO'al-o á sua dil'e ção pUl' uma
vassalagem, qu sobreviverá ás in tituiç,õe . Prc tígiad c
prestigioso desde jov n, como vimo' (1), c))c ch gou mais
cedo do que qualquer out!'o politico do reinado, ao commando
em chefe, á autoridade absoluta, á te ta dc um pal'tido; ntre
elle, porém, o Imperador, que não reconhecia, senão forc:ado,
posições as i lU ind penden tes de sua creação ou, pelo m no ,
do seu placet, e que, por outro lado, considera a Paulino de
Souza dema iado emperrado e eivado do e pirito hereditario
de oligarchia, se e tabelece desde 1871 uma incompatibilidade
que não acabal'á até o fim do reinado, o quc faz de PauJino de
Souza, nos ultimos tempos da Monar hia, como de araiva, um
pre-adherente da Republica.' 'e não a sincel'idade, pelo m 'no
a provisão ou a prudcncia do consel'vatisll1o de Paulino d
Souza, na phase monarchica, tem que ser sujeita á contl'a
prova da sua attitude Jlnal; avaliada peja pl'omptidão, quasi
confiança, com que, na presidencià elo , cnado, elle 'ubscreve

(1) Comparai' nota anterior sobl'e Paulino ele , ouza.
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em L 89 a tran. forma~ão politic<'l. do paiz. A pia idcz com
qu , em 16 le yembro de ,e anno quan lo a Republica já

xi tia de de a v p )'a elle pronuncia a ultima phra e do
reaim n imperial na re po ta que dá ao Vi conde de Lima
Duarte, qu pi' põe uma manifestação pOI' parte do enado:
- «O enado e tá em se ões prep3ratoria ... )Iantendo
hoj com mpl't' a estricta I O'alidade con ·titucional, e
ob r ando o R O'im nto como me cumpl" não po o con-
entir debatE' qu não eja re 'lricto á on titui~ão d'e ta Ca

mara ... l) - fÓI'ma um enigma politico que o hi tOI'iador
nacionae. 1110 d r olv I' de diyer os modo ('L).

Em 21 d Maio de '1812, a que tão entl'e o Vi c nde do
Rio-Bl'an o e Paulino de uza decide- e na Camara do
Dei utado p la vi t l'ia d' ste : o l\Iini teri , derrotado pOI'
um yot (50 ontra ~9) appella para a di lução. O Con e
lho de E tado é ouYi lo, Kabuco pl'Onuncia- e contr'a a dis-
olu ão.« 50 e tl'ala )l, diz elle, « de uma que tão enLl'e

o doi partido politico, nLl'e dua politica, ma de aher
qual d ve el' o h fe do paI,tido on ervador.• e a Corôa
entend que o pal'Lido on el'vadol' de e continuaI' no go
verno ha de a ceital-o com o chefes que eH quel' ou não
repelle. Pouco imp( rLa ao paiz qu e e hefe ~ejam o
velhos do nado ou o moços da Camara do D putados.
A verdade é que, conforme s principios do regim m parla
mentar, a maioria da amara dos Deputado tem o direito de
dizer guae o. homen d sua confiança... (2) » A di olução,

(1) olre e sa atlilu le de Paulino de ouza ver o meu commen
tario em Balmaeecla, p. 3.

(2\ abuco (cal'ta a Leão Velloso) cbamara a e a di olução
« o golpe de E 'tado de L 72, que corõou a. obra de 1 6 . " O . en
tid da phra e que, pelo acto de 1 (JS, fiJ'mava-se o direito do
Imperador escolh r pal'tido, e I elo de 18-2 o eu dil'eito de
escolheI' o cher do pUl'Lido. ·eon Litucionalmente, pal'1umental'
mente, havendo v rdade na elei,ão, toda eli ""olução é cOl'l'ecta e
póde ser tida como UI11 plebi cito, uma on IIlta um refel'enclurn
á vont.ade elo paiz; na IngLaterra seria pel'reito, obl'eLudo, o eli
reiLodo abinete le eli 'olverUl11a amara 'lu o live s apoiado
() depoi divcrgi ..se ela lia politi a. A falta ele eleiçãe r ae , entl'e
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porém, e tava re olvida. O :Jmpeeauol' não acl'iflcal'ia Rio
Bl'anco ao. re entimento que a lei U ~ d ,rtelllbro Linlta
levantado ontm ell ; ,'conhecia-Ih o dir ito de peuil' aI)
paiz a appl'ovac:ào da :ua politi a, di"idindo o partido Con cr
vadol' para obter aqllelle re 'llltauo (1).

nó', porém, reduúa a di- oluI;õe' a pum dadivn impel'iac. ,
quando'nã a dadivas, a d mon traçõe pralic:a de qu a e';('ollla
do, chefe::; de pl1l,tido, como ,dos pI'oprio pal,tidos, lava na
mão do lmpel'adol'. O lwpemdol' l'oconl1 cia i ::;0 111 • mo, pl'O 'u
rava acel'lar, e era o mais fil'me PI'oputl'nador da libel'dade el i
toraI, ainda que eja duvido o que clle "e pude., e d intel'e. stt!'
absolutamente da orte eleitol'al de um gov rno que repr '11

tasse a sua opinião c a ua politica. Em ullla alta ti LI dil'igio, 'lll

Junho ti 1872 ao então Pl'e:idente do on. lho, "is ond do
Rio·Branco, dizia o Imp0l'aelol', depois de fazeI' obsepvaçõos solll'e
a Cil'culap que o Ch fe elo Gabinete ia diritl'iJ' ao Pre 'idenle de
Pl'ovincia, l'ocommendando·lhes 1l0uLl'alidad no pleito eleitoral:

« ... Esla Circulai" que endo publi ada ainda mai!' conceitua
l'Ít.l. o l\lini l I'io, depende, pal'a sua officacia, do prec dim nlo do.
PI'e. identes, que devem capri llal' na e collla da <l.utol'ielade:.
Eu l'e ommandar·lhe '-Itia que, pal'a a epo a da eloit;ão, i to ,d -de
já, tl'atassem de collocal' no di"C1' os logal'es, como autoridad s,
individuos que do. em, obl'elüdo, eO'uranr;a d'impal' ialidad ,
embora-lhe, falta em outra" qualidade. Eis o que sempre tenho
pen 'ado, e espero que, por fim, não terei que eseolher Ministe
rio:;, senão na maioria da Camat'a, repT'esentante geralmente
incontestada da maioria da Nação . ..

EIll outl'a cal'ta, de 211 de Abril de 1873, taml em dirigida ao
Visconde do Rio-Bl'an o, dizia: -" ... Conf s,o·lho que ada
voz me entl'i:'ler;o mai' om o qu tem ido, e 'erão ainda pOl'
muito tempo, as eleiçãe entl'O nó , adoptem·se a' medida' que
. e adoptal'em, se não se orrigil'em O' c:ostumes politico. li

(1) Di :olvida a Camal'a, suscitava-se novamonle pal'a os Libe
rae' a que 'tão da abstenção. Devia o partido ploitear ou não as
eleiçõe? voto de :\Tabu '0 foi pela ab 'lenr;ão, cm todavia querei'
impol-aa pl'o'Vincia ondeaoppo içãojulgavapodol'ven er,como
Mina e Rio Grande elo uI. \. al'aiva elle escl'eve em 2-1 d
Maio: II O Centl'o Liberal, i 'lo é, eu, Zachal'ias, Octaviano, Silveil'a
da Mota, Souza Fl'anco e AITon:o Celso, ent nel mos lue não 1m
razão pal'a sailil'mo: da abslon 'ão eleitoral. E p l'que ahiriamos?
E te Millisterio nos inspil'a confiança, elle que não ove1'l1a o eu
pai' tido e que está. ancioso pOI' dar- pl'ovas el fidelidade ao prin
cil io 'onsel'vador? Houve alO'uma reforma politica que dó. se
garantia aos Liberaes? li A Bahia pronuncia-se pela abstonção
e l'iabuco eSCI'evo a Danta: (28 do Junho):. A Bailia brilhou com
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a abstenção: pareceu-me sempre que el'D. este o arbitrio que a
dignidade e coherencia do partido Liberal exigiam. Ou polvora e
bala, ou a ab teD~ão, dizia astelar na He panha; é a alternativa
que nos l'e ta. E que verQ;onha pal'a nó. : apre. enta-se o partido
~ib 1'0.1 na 0.1' na, dá com seu con ur;'o um grande testemunho a
faYrJ!' da libel'dade da elei ão, e por toda parte é derrotado. "
Contral'ia-o POl' i o a attitude do partido na capilal do Imperio,
onde é denotado. Em Iina, entl'etanto, ão eleito Mal'tinho
Campos e Ignacio Mal'tin (Visconde de A sis Martin); e, no Rio
Gl'ande do ui, ilveira Martin. faz a deputar;ão toda..





LIVRO "' I
o · ULTIMO A NO ('1872-'1878)

CAPlT LO I

QUE TÃO AR ENTINA (1)

1. - Posição de Nabuco. - As suas tres phases.
As phases de Rio-Branco.

A di olu ão veio con olidar a força e a ituação do Vi 
conde do Rio-Branco, deixar-lhe livre campo para a sua
acção diplomatica no Rio da Prata na phase melindI'O a de

(1) Ver o pl'ecedento no Tomo II, Livro III, Cap. VIII, e
Livro IV, Cap. II e Appenclice, e tambem n'este Tomo, Livro V,
Cap. III. Ver, principalmente, obre a que tão o' Relatarias de
ES[l'angeiro-; a Memorias ele Relaciones Exteriore do go
verno Argentino; o Annaes do enado; entre o jornaes da
epoca, a l\ação, escI'ipta por Pal'anho (Bal'ão do Rio-Branco) e
Gusmão Lobo; os documentos ineditos n'e ta me ma obra; a
carta de Cotegipo ao Con 'elheiro Manoel Francisco COl'rêa
(Bahia, 1872); Questões Politicas, pelo Conselheiro Zacharia.
(R:io de Janeiro, 1872); a Memoria do con clheiro C01'l'êa 011'0 a
~1 ' 'üo do general iitl'e ao Brazil, Revista elo Instituto l-1isto
rtco, Tomo LX, Parte I (1807), e 1 egociacione Diplómaticas
entre el Brazil, la ReptÍ,blica Argentina!J el Paraguag, de Ja me
So a, 187õ.
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l812 (tratados em eparado da Assnmpc:ão), e para a reali
zação de todas as I'eforma' e melhoramentos de que o seu
governo cogit:wa. A datar da dissolu ão (-1872), ate o fim da
vida de Nabuco, a marcha da politica será esta: até Junhu d'
1875 governa Rio-Branco; em Junho de l87v, re 'ignandu
elle o poder, fórma-se OUtl'O Cabinete Conservador, ob a
presidencia nomi nal de Caxia' mas de facto in pirado e di I'i
gido porCotegipe; nos I rimeil'os dias de Janeil' , m '1818,
o Imperador chama ao poder o pal'tillo Liberal na pes ôa ue
Sinimbú. N'esses seis annos, Nabuco tn1:balha activamente
no Conselho de Estado, pl'Onuncia, cada Se fio um ou d i..
grandes discurso. no Senado, e de de 1813 consagra-s' a .
estudo. do C.odigo Civil; mais longe Vel'emQ' tanto a succ ssão
dos acontecimentos como a fei~ão das iclCas de Nabuc pal'a o
declinio da vida. N' sse pel'iod tomal'am vulto duas que tões,
a Religiosa e a Argentina, em que Ue teve parte imp rtant ,
e, em uma, a Argentina, con. id ravel respon abilidade.

A « questão Argcntina » que!' dizer a que 'C ol'igin u da
celebração dós Tratados de paz com o Pal'aguay. O. pr ced 11 te..
d'essa questão datam dos primeiros governo' 'da AlIiança..\
a questão póde-'e dizer e tava latente, por um lado, na Con
sulta de 7 de Dezembro de 1865, seguida das Instl'Ucçõe Sa
raiva (de 5 de Maio), por outro na recusa de ratificação ao
protocollo de 1.° de Mai de '1865. ° facto) porém, é que o
Governo Brazileil'o não ch gou a crear, - ncm tel'ia creado,
- embaraço á a signatura dos TI'atado' de Paz sobre as
bases da alliança, e qu foi o G verno Argentino (Varela),
quem levantou o pl~imeil'o obstaculo á cekbl'ação ue tae'
tratados. A questão entre os Al1iados começa a 'sim, pr pria
mente, em 1869 om a segunda missão de Pal'anhos (Vis
conde do Rio-Branco) a Buenos-Ayres, durante a gu 'I'ra
(1869-'1870), e com a sua ultima missão, depois de terminada
a guerl'a (1810-'1871). Vimos, porém, tanto no Gabinete
Olinda corno no Gabinete Zacharias, a cau a que podia origi
nar uma questão por parte do Brazil, a saber: a extensão elos
limites que o Tratado de Alliança garantia aos A!'gentinos na
margem direita do Paraguay. É só no Ministel'io Rio-Bl'anco



A QL:E T.I.O An ,ENTIt .\ 27'\

qu 'urge a contingencia deO'uerl'a. A attitude de 1abuco
m rela~ão a e e gl'ave as umpto tem tres pha es. Ia pri

meira, faz ndo pal'te do Gabinete Olinda, elle acoml anha a
politica ext riol' de 'al'aiva : o limites, mal'cados no Tratado
de Iode laio d 186, são devidos pelo Paraguayao, Allia
do . o Bmzil d ja, IOI'ém como a melhor ahida da diftl
cullade , apootada p la ecção do Con elho de E tado em ua
'on uIta de 7 de Dezembro de 186D ootra aqu lIe Tl'atado,
qu o terl'i tOI'io Ii ti O'io 'o da margem di I'ei ta do Pal'aO'ua ,
a 'ima do Pil oma)o, eja aLtl'ibuido dI' pl'efer o ia á Boli\"ia.
~a eguoda pha e ob Mini terio Zacharia ,~abuco pina
como opioúl'a .Tequitinhonha em 186 , qu o limiLe do
Tl'atado de 10 de Mai não â) el finitivos, p o a que elte.'
devem er tratado d poi da paz entre o Pal'aguay os doi'
.Alliado· limitl'ophe' a Bolivia; e, em ca o ele não er po.
,iyel acc rdo, ntl'egue ao juizo arbitral, do E tado - ni
do , É e -a a attitude qu II mantem no eoado em 1810,
e om elIe Outl'O chefe Lib raes, defendendo a oberania e a
inLegl'Íuade u ParaO'uay' pl'o!ligandq o direito de c nqui ta
n America. \. t I' eiea pha e é de oppo ição acerrima á re 0

lução de tI' tarmo em 'q al'ado com o Paraguay, de ligando
n s elo Arg ntino d 'poi da vicloria, para e ro. al'mo a
au a elo vencid . EnLI'e a tres aLlitud s oão ha erela-

deil'a ontraeli (;ão; toda ena' foram in piradas pela I'eacções,
por a. im dizeI' mutua , elo dupl e pil'ito que pre. idiria á
Alliança e á O'U I'I'a : o e pi I'i to ele lealuac1 ,ele oop ração,
de confl'atel'l1idade d'al'ma com o Argentino, e, POI' Outl'O
lado, de ele interes e de di tincção entI'e a cau a de Lopez e a
do Pal'agua. , de benevolen ia e protecção a e te. E a r ac
ções se pl'oc1uz m tamb m m Rio-Bl'anco e no partido Con
'el'vador, que em 186 é contl'a a Alliança o seu Tl'atad ,p-m
1869 qua i I ela execu ão ummal'ia e imm c1iata d Pal'agua ,
c depoi. se conyerte em defen 01' el'e te con tl'a as exi O'en ia.
al'gentinas, 1tsqlte acl belllll1L ('1). Dá- e vel'dac1eil'a I po iç.ão

(1) Zacharias, clis'e no enado, em 10 de 1"e,-el' Í1'0 cI 1 73:
"1'res papei tem feito o nobre Pre idoote do Con, olho na que'tão
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entre a phase liberaes e a conservaduras n'e a que ·ui.o :
'm 1810 é abuco, é Zacharias é araiya que impu nam no
Senado o direito d conquista, luctando c ntra o Yi onde do
Rio-Branco e o Barão de Coterripe; em '1872 são e ·tes O' PI'O

tectol'e do p.araguay e aquelle os re tauradol'e do Tratado
de 1.0 de Maio em todas as suas linha . E, a!' im como e dão
e as re,oluçõe oppo ta no e pil'ito do partid s e do esta
distas brazileiro ,dão-se eO'ualmente no e pirito do partid .
e dos e tadista al'gentinos: o eX-Pl'e idente da Republica Af'
gentina, general Bal'tolomé Mitre é 1elo Tratado da Allian a
com força obrigatoria em todas as sua clausulas; o primeiro
ministro das Relações Exteriores na PI'e idencia d Sar
miento, Mariano Varela, é contl a o dil'eito de c nCJui ta, i to
é, assume, em frente a Hio-Bmnco em 1869, a mesma attitude
que os senadore Li bemes a. sumirão em 1870; ° seguinte
Ministro das Relaç-es Extel'iores, n' "a mesma Pre.. id ncia,
Dr Carlos Tejedor, pelo contral'io, quando Rio-Bran o toma

vertente! A principio, o tentava-se :'ectario do direito da victOJ'ia,
nem queria que o Paraguay 1'0 e ouvido na celeumção do tl'a
tados complemental'es do da Alliant;a, doutl'ina que a opposição
Liberal impugnaya aqui vigol'o. amente. (O Visconde do Hio
Branco, Presidente do Conselho: - Que digam os Annae .)

im, que o digam os Annaes, de que o nobre Pr sidente
do Conselho se mo tra tão esquecido. Depois, a linguagem
do nobl'e Pl'esidente do Conselho val'LOu, e ,emol-o, em a Nota
d 20 de Junho, lodo bl'andura e equidade em I'avor da Repul lica
do Paraguay : a diplomacia brazileil'a, então, tornou- e até roman
tica, estando na lembl'ança de todas as apprehensões que mani
festou o nobre Bal'ão de Cotegipe, de que o somno elas bellas
cl'Assumflção 1'0. se lJC!'turbado pelo call hão al'genlino collocado na
Villa Occidental. PI'e entemente o papel do nobl'e Presidente do
Conselho muda no entido de mais re..peito ao Tmtaelo ele Alliança,
como se collige do Accol'elo de Novembro. I)

A se contar como uma terceÍl'a phase a politica do Accordo
S. Vicente, seria preciso accrescentar uma quarta: a anima ão o
o apoio ao Paraguay para recusar as propostas ele Mitre e o arl i
tramento sobre o Chaco acima elo Pilcomayo. Antes el'essa'
tambem seria preciso contai' a auhesão do Vi conde do Rio
Branco ás idéas de Pimenta Bueno (, . Vicente) e do Visconde
do Uruguay, ao Parecer do Conselho de E taelo ele 7 ele Dezem
bro 1865.
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emll'e tada a linguag m de Mariano Varela, cobre- e com o
TI'atad de 1.0 de Uaio, que os inimigo de l\Iitl'e tinham,'
dumnte anno , con idel'ado uma ignominia para o eu paiz.
As im, no Brazil e na Republica Argentina, são todos que
mudam e tomam a posiçãe que o ad er al'io desoccupou,
cedendo-lhe pOl' ua vez a trincheil'a donde o guerreavam.
Altern< mente, e em ontl'a te, a Republica Arg ntina e o
BI'azil, - no Brazil Liberaes e Consel'vadores, na Argentina
Mitl'i ta e anti- litl'i. ta , - occorrem- e e esqui um-se do
Tratado de l° de Maio; u tentam a Alliança contl'a o Para
guay e o Pnt'aguay contra a Alliança; são os defen ores da
paz e da guel'l'a. É a bistoria d'e as Yaria~ães re iPl'Oca que

vai acompanhai' n'esta pagina. A incoherencia em poli
tica é quasi uma ensura inepta, porque o que e chama
in ohel'encia dos homen é, em g ral o proprio erpear da
politica, a CJual é um ziguezague, não uma recta, e onde
muita vez é impo ivcl dar um pa o m tacteai', avançar
sem voltar atraz do ponto d partida, con eguir o que se
deseja em parecer ujeitar- e a contradicção que,a opinião
e p I'a do pOJ,tidos e os partidos impõem aos seu chefe . Se
o Tal' é pela allian~a allemã, o Whig tem que et' pela
\llian~a franceza, e vice-ver a. Quel'- e explicaI' a incohe
l'encia do Vi conde do Rio-Bl'anco? Pa ando da oppo ição
para o O'ovel'no, elle entra natul'almente nas idéa e na poli
tica de O taviano e araiva; encontl'a, pOI'ém, a di po ição de
armiento d só acceital' a beneficio de invental'io a politica

extel'io)' de lIlill'e, e, pOI' outl'O lado, vê a oppo ição Liberal,
que no O'o\'el'no tinha feito o Tratado de 1.0 de Maio defen
dendo agol'a os dil'eito do Pal'agua : que mai era pl'eci o,
para fazei-o voltaI' a antiga tl'adição conservadora no Prata';
á'pl'Otec~ào do Pal'agua , eu cliente politico; á de confiança
da ambição al'gentina; que confes ara, pela bocca de Elizalde,
esperai' um dia a incol'pol'ação da Bolívia, do PUl'ao'uay, do
Uruguay eda Republi a Argentina em uma, ó na~iío? Quer- e
explicaI' a in oher ncia de Nabuco? É elle um jUl'ista, um pa
cifico, um reformadol'; a guel'ra não é o seu pro es~o, o eu
instrumento; não. abcria o que fazer nem como trabalhar com

1\I . 18
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a gllena, que, - pOl' questõ de terra, para paize como os
da America do ui que têm muita veze mai tel'ritori do
que podem accupar, e por questões ele h g monia, pal'a na
ções que e e tão ainda formando e uja importancia r lativa
depende sobretudo do aff1uxo de capitaes e de immigrante ,
lhe pal'ece uma loucura, uma obsessão pI'ofissional d diplo
matas imbuidos de hi toria, de preconceitos e cal ulos mpres
tados da Europa, onde a guerra pI'eenche outl'a funcção. Com
esse tempel'amento, ministro durante a guel'l'a, elle su tentou
a Alliança, principalmente por er o meio para a paz, o m io
prompto e seguI'o, e o unico que podia evitar outl'a ou outra
guerras. Por esse mesmo e pirito, porém, pacifico, arbitral,
juridico, imputando aos Argentinos, a Mitl'e (que depoi o
provou nas suas negociações de 1813), o sentimentodequeno
TI'atado da AlIiança os limites haviam ido exarado ,não como
a linha da conqui ta, ma ua r ivindicação ju ta, da pre
tenção bana {ide, elle toma uesde 1861 a attitud que a u
mira Jequitinhonha em '186õ e que assuminí. Mal'iano Varela
em 1.869. Quando, porém, os Argentinos invocam o seu
direito escripto, a firma do AlIiado, abandonando a posição
generosa, em que o seu ministro do Extel'ior 'aI' la se collo
cal'a contra o Bl'azil, e Rio-Branco assume a attitude contral'ia,
Nabuco, pelo perigo da guerra entre os AlIiados que tral'ia
a nova politica do Brazil e a insiRtencia argentina, é pela paz,
resolutamente pela paz, pal'a que nos não separ mos do
alliado por amol' ao vencido, - mesmo por er a conservação
da AlIiança o unico meio de protegel'mos Paraguay sem
urna guel'ra que nos arruinaria a todos, o nosso titulo para
minol'ar as exigencias em virtude do tl'atado que a icrna
ramos, - e para que lavemos as mãos ela conquista do .Chaco,
sahindo, pela nossa parte, sem uma pollegada de terl'itorio
litigio 'o que não tivesse sido livremente concedido pelo Para
guay antes da guerra. Assim, o que Nabuco foi sempre, n'essa
questão, foi o advogado da paz.

De certo, o mais simples era prestai' braço fOI'te aos Argen
tinos pal'a levarem os seus limites até á linha traçada por
Mitre no Tl'atado de 1.. 0 d Maio. Parecia i 'so mais confol'me
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á lettra escripta d'aquelle tratado. !\la o facto é que o Pleni
potenciario Brazileil'o não tinha cogitado de conquista, e, se
obrigassem o Brazil a executaI' pela força a gal'antia moral
que tinha promettido, a paz ficaria ndo incerta e precaria,
mesmo entre os Alliado . A attitude do Gabinete Olinda, do
então mini tI'O dos egocios E. tranD'eiro, araiva, era
a sim comprehen ivel : se nos forçarem a traçar essa linha
fal-o-hemo , porque no obrigámos a i o, mas só o faremos
em ultimo ca o, se a Republica Argentina precisar do nosso
apoio; - e a Bolivia, não poderia ella tirar-nos da posição,
ao me mo tempo odiosa e ingenua em que impensadamente
no' fomos collocar, de conquistadores contra a vontade e por
conta de terceiro, de d struidores da independencia do Para
guay, ao mesmo tempo que a garantiamos? Depois, quando
a paz parece proxima, em I 67, pensa-se em que o peso
da guerra recahira principalmente sobre o Brazil : devia a Re
publica Argentina sei' a unica a tirar vantagem territorial - e
que vantagem! - da victoria, que, sem a nossa esquadra, não
falando d nos o exercito, seria impo sivel? É es e o pensa
mento d abuco quando se pronuncia, como vimo , no Con
selho de E tado. 1ai tal'de, em 1 70, o Paraguay estava san
grado de morte em ua população; podiamos ainda por cima
arrancar-lhe terl'itOl'io? ão e tava sub-entendido que os
Argentino r clamavam es e terl'itorio por se julgal'em com
direito anterior a lle, e, na. condições em que se achava o
vencido, não era justo que o deixassemos recuperar forças para
colligir as provas do seu direito? É n te sas condições que
Nabuco protesta contra a applicação do direito da força e da
conquista ao Paraguay. Elle falla, assim, em 1870 no Senado
Bmzileiro, discutindo com Rio-Bl'anco, a mesma linguagem
que fallava a este em 1869 Mariano", areia no ~1inistel'io das
Relações Extel'iores em Buenos Ayres, linguagem que depois
será a de Hio-Bmnco mesmo contl'a a' oppo ição Liberal e a
diplomacia argentina. Ao mesmo tempo', pOl'ém, que se pro
nuncia em 1870 eontl'a o direito de conqui ta, Nabueo repelie
tambem a idéa dos tratados em sepal'ado que occorre pela
primeira vez n'es e anno, e é sujeita ao Con elho de Estado.
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-Elle não passou, as il11, ele combater o direito de onquista ( m
1810) a combater o direito de tmtal'mo em eparado (em
1872); combateu-os um e Outl'O ao mesmo tempo, na me ma
data.

II. - Defesa do Paraguay (1867-1872).
Mariano Varela.

Já vimos a attitude de -abuco, quando, em 30 de eteml 1'0

de 1867, dá o seu primeiro' voto sob1'e a questão do Paraguay
'no Conselho de Estado ('1). O segundo voto é d 26 ele Abril
de 1870. A situação que motival'a es a consulta ao Conselho
de Estado está exposta no Aviso cl conv cRção do mesmo on
selho; antes, porém, tinha- e dado uma sensivel diverg n ia
entl'e o nosso Plenipotenciario, o propl'i ministro dos Nego
cios Estl'angeil'os do Gabinete Ilabol'ahy Pal'anllos, (de[ oi
Visconde do Rio-Branco), e o ministro de Relaçõ s Extel'iore
da Republica Al'gentina, Mariano Varela. Em 12 d Outubt'o
de 1868 o general Bartolomé Mi tre en tI' gara a Pl'esiden ia
a Domingos Sarmiento e toda a politica argentina passara
a outras mãos e a in piração diversa (2). Pal'anho tinha

(1). Ver antes Livro V. Cap. 1I1, o Gabinete Zacharias e a
Guerra.

(2) Pre:idente da Republi a Al'gentina desde a guerra: general
B. Mitre, 18G2-1868 (12 de Outul I'O); Sarmiento, 1868-187.1; Avel
laneda, 1 74-1880;' genel'al Roca, 1 80-18 6. 1< actos mai impor
tantes :
, 18.0. (11 de Abt'il) As as. inaLo do ....eneml Ul'quiza. Revolução
p.e Entl'e-Rios dirigida pOl' Lopez Jordan, d I'rotado em Naembé
(Janeiro 1871).

1873. Segunda. ublevação de Lopez Jordan em Entl' Rio:.(Maig),
del'rotado pelas forças nacionacs em Don Gonzalo (Novembr ).
, '1874. Revolta do general I i~a, no. ui de Buenos-Ayres, e .qe
Arredondo em Villa 'lel'cedes (S L mbro); em Outubl'O \.vella
neda toma pos e; em Novem bl'o o Naci nali tas 'ão derrotado
?m La Verde (2 de Dezembro); MiLre rende-se em Junin ao com-
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pal,tido n com ço de 1869 para Buenos-Ayres em Mi ão
E I cial (1) e, c mo e tl'ata e em A um pção de estabeleceI'
um Gov rno Proyi orio (acta de 31 de Março), elle apoia, em
um M mOI'andum dirigido ao~ Governos alliados, a capacidade
d'e e futuro Govemo Provi orio Paraguayo para celebrar os
tratad de paz (2). É na di cu. ão d'e se ponto que se produz
entre o doi gov I'DO o primeiro desencontro de uma pal'-

mandant Al'ia . Roca hate Arredondo em anta Ro_a (~Ien

d za), te1'lllinando a I' "olu\;ão.
1 7(j. A Republica rgon tina loma po e da ilha do Cel'rito.

Lop z Jordan p la terceil'a vez, é denotado lU Entl'e Rios.
1 77. (1 l d Mal'co) 1101'te de Ro as em outhampton (29 de

DozemiJl'o), e do DI'. AI ina m Buen -Ayre.
1 7 . (li de ?\ovembI'O) Laudo do Ire idente dos E tados-Uni

do da America, R. B. Haye , a fa\'or do ParaO"uay.
18-9. Expedi ão do genel'al Roca ao Deserto (14 de Maio). En

tl'ega da Villa Occidental ao al'agua'.
1 O. capital nacional tran ferida por vellaneda para Bel-

gl'ano (Junho); combates de Bal'l'aca.. , I uente Alsina e COl'rales,
(do lado do Governo acional, Levallo, Racedo, Pellegl'ini, mi
ni 'tI'O da Guel'I'a; do lado da PI'ovincia, Julio Campo, _ ria, Hi
lal'io Lago ; al'mi ticio; I'enuncia do governado I' de Bueno -Ayre ,
DI'. Tejedor (L.o d Julho); Roca toma po e (l2 de Outubro); Bue
nos- Yl'o d clarada capital da Hepublica (lei de 20 de 'etembro).

(1) Vel' adiante, no Appendi 0, a instrucções de 1.0 de Fev 
reil'o de 180U, dil'igidas ao on elheir Jo é ~Iaria da ilva Para
nlto (d poi Vi conde do Hio-Bl'an o), Enviado Extraoràinario
e ~Iinistl'o Plenipot nciario em Mis lio Especial no Rio da Prata
e no ParaO"llay.

(2) Esta é a serie dos Governos Paragllayos depois de Lopez:
18ü9-1870. Tl'íumvil'ato : Rival'ola, Loizaga e Bedoya.
1870. (1.0 de elembro) ACon tituinte decreta a Presidencia

ProvisOI'ia da Republica, nomeando Rivarola. Em 25 de Novem
bro é jurada a Constituição. Rivarola primeil'o Presidente con
stitut.:iona1. ão eus ministros Jovellano ,Decoud, J. B. Gill, o ge
neral Caballel'o e Loízaga. Renuncia de Rivarola em 1S-1.

1871-187.1. Jovellanos, vice-Presidente em exercício até 25 de
Novem bl' de 1 74.

1871-1877. Gill, que, em 12 de de \..bril1 77, é as a sínado na
ruas de As. umpção.

1877 (Abl'il). - 187 ovembl'o, o vice-Pre idente Uriarte.
1878-1880, Barero.
18 0-1886. Genel'al Caballero.
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tida diplomatica que será um verdadeiro jogo de esconder c
durará bem oito anno (1). Paranhos su tenta qu o governo

(1) Os lances d'essa partida estão a sim summariado , algun
d'elles, nas Falias do Throno do periodo :

1 69. Encerramento (15 de Outubro) : • Foi a signado, c!112 de
Julho ultimo na cidade de Bueno -A ores, o accordo pal'a a ol'ga
nização de um Governo Provi orio na Republica do Para<ruay.•

18~0. Abertura (6 de Maio): « O Governo trata de realizar com
o Governo Paraguayo, de accordo com o Tratado de 1.0 de Maio
e Protocollos annexos, o ajuste nece ario que nos afiancem a
permanencia e as vantagens da paz. I)

1870. Encenamento (1.0 de Outubro) : II Foi celebrado pela, Po
tencias AlIiadas e pelo Gove1'l10 Provi. orio o Accol'do PI' liminar
de paz de 20 de Junho proximo passado: I)

1871. AI ertura (3 de !faia): II Celebl'ou-se o Accol'do PI'évio dos
Governos AlIiados para os aju tos definitivos de paz COJl1 a Hepu
blica do Pal'aguay. Espel'o que I revemonte poderá pro eguir a
negociação e ser levada ao desejado tel'mo, como o xlg m os
direitos e interesses dos AlIiados e da Nação Par~ua.\"a.

1872. Abertura (3 de Maio) : II Não tendo ido po . ivel, como
tanto desejamos, a neO'ociação, em commum, dos Alliado com a
Republica do Paraguay, celebrámo' eparadamente o aju tes
definitivos de Paz. Pesta negociação a que. ervio de ba e o
Accordo Preliminar do mesmo Alliados, foram re peitados os
compromissos contrahido.' pelo Trat<'\,do de 1.0 de Maio de 1865.
Os referidos aju tes suscitaram duvidas e reclamaçãe' da parte
do Governo Argentino, mas conto que breve se fará. justiça li b6a
fé do Governo Brazileiro, conservando-se inalteraveis os vinculas
de amizade, que tanto interessam aos doi Estados.

1872. Encerramento e Abertura da Se . ão de 1872-73 (21 le De
zembro) : ( A desintelligencia que OCCOITeu entl'e o Gove1'l10 do
Brazil e o da Republica Argentina, relativamente ao. aju ·te· de·
finitivos de paz com a Republica do Paraguay, stá, felizmente,
resolvida, em termos justos e honrosos para ambas as partes, pelo
Accordo assignado n'esta Côrte a 19 do mez ultimo. I)

. 1874. Abertul'a (5 de Maio) : « Os ajustes definitivo de paz da
Republica AI'gentina com a do Paraguay não estão ainda con
cluidos : é, pOI'ém, de esperai' que o sejam pacifica o amigavel
mente. Pat;a este fim temos prestado ao nosso alliado a coope
ração a que nos obrigamos pelo Accordo de 19 de Novembro de
1872. I)

1875. Abertura da Ses 'ão extraordinaria (lG de Março) : II Está
definitivamente demarcada a fronteim do Imperio com a Repu
blica do Paraguay. »

1875. Abertura da sessão ordinaria (3 de Maio) : « Tendo che
gado a esta Corte o representante da Republica Argentina, con
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Provi orio deve acceitar « desde logo a condiçõe de paz
que e tabelec u o tratado de L° de Maio de 1865. ') (1°. lJIe
IIwl'aúdwn Paranho de 30 de Abl'il de 1869). Di cute se tal
governo m autoI'idade moral e legal para os ajustes comple
mentares d'e e tratado e opina pela affirmativa; pronun
cia- e ontI'a qualqu r contemporização: « A guerra actual
foi Pl'ovocada por um Go erno na cido de sua propria \"on·
tad e que não tinha pOl' norma s não es a mesma vontade
ab '( luta. en\ exigivel da longanimidade do Governos
alliado que speI'em a eleição de as embléas soberanas e a
organização de um poder executivo, mais ou meno limitado,
pora então firmarem com e te a condi\õe definiti\"a de
uma paz com a Republica'?... . O'uramente não ha razão de
Estado, não ha on id l'a\áo de justiça, não ha exemplo na
hi toria da grand guelTa que têm flag !lado a humani
da le, nada ha que acoo lhe, e muito meno que torne obri
gatoI'ia para os Alliado e paI'a o novo Go\"eroo Paraguayo,

tinu:un as ne"'ocia~õe pam complemento do ajustes de paz entre
a me ma Republica, alliada do Imperio, e a (10 Paraguay. A bôa
vontacl e pruclencia da ParLe ontl'actante afian~am que bre
vemente e conseguirá o I'esultado que tocio de ejam. n

1875. Encerramento (10 de Outubro) : « O Governo pl'ote tau
contra o tl'atado ultimamente cei orado n'e ta Côrte ntre os Ple
nipotenciarios da Rep'ublica Argentina e do Paragua '. I ão
tendo ido, pOI'óm, mtifi ado o mesmo tratado pelo Governo do
Paracruay, e havendo o cio lmperio rec bido da Republica rgen
tina explicaçõe ati facLol'ia a respeito d'e, sa negociação e dos
in identes lue então o Ol'l'eram, restabeleceram-se as antigas
rela~õos e o Gove1'l1o Imperial continua di posto ao fiel cumpri
mento do pacto de Alliança e do ccordo de 19 de _ ovembro de
1872. »

1877. Abertura (1.0 de Fevereiro) :" elebl'al'am- e a 3 de Fe
yereiro de 187G os Tratados de Paz do Limites e de Commercio
enLl'e a Republi a do Paraguay e a \.rgentina, com assistencia do
Plenipotenciario BI'azileil'o, nos termo do ccordo de 19 de 0

vembro de 1872, fi ando assim removidos todo os motivo de
divergen ia entl'e o Brazil e a I epublica AI'gentina obl'e a inter
pretação do Tratado de 1.0 de 1aio do 1 '65, e estabelecida entl'e
as duas nações a cOl'diali<.lad que a amba tanto intere 'a. As
forças brazileiras, que occupavam a capital do Paraguay, recolhe
ram-se ao 1m perio. n
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uma politica de tão I erigo a - pl'ejudi ial eont mporiza 50. »
(Me mo ~Iemo1'Clndllm Paranhos, d 30 de Abril de I 69.)

É a Republica Arg ntina qu e oppõe a i soo Tmlad
de 1.. 0 de Mai diz eIla, de larou .olemnemente qu o
AlIiado não faziam a guerra ao p vo paragua o, ma. im ao
seu govel'no; os AlliadQs « comprometterarn- e lemnement
a re pitar a sob rania, integridade e independencia da R ..,.
publica do Paraguay; e como consequencia « a d ixar ao
Paraguay liberdade para organizar- e uma vez v n ido
Lopez », e estipularam qu com o governo na cido d e a
organização celebrat'iam os tmtado de paz. « Ainda não
chegou o momento assignalad no Tratado para a organi
zação do Paraguay... Se, pois, as Pot n ia' Iliada' e:tfio
compl'omettida a respeitaI' a soberania e a independ n ia
do Pal'aguay; 'e os poucos homen que escaparam á bal'
bara de truição, a que os condemnou o dictador d'aquelle
de gl'açado paiz, têm, segundo no O' pl'oprio compr mi 
sos, o direito de escolherem o govel'no qu quizel' m, não po
deremos hoje exigil" ju tamente de um governo e tab lecido
pOI' nossa vontad , que celebre tratad que s6 rodem t'

negociado. em vil'tuue das attribuiçüe confel'ida ao pod r S
consLituidos pela lei fundamental ou pela soberania ol'iginal
do povo, e que compromettam os dir iI e inLere es p rma
nentes do paiz ... Quasi tod s os povos da lerl'a têm olhado
com avel'são pam a guerra do Paraguay, porque L'm descon
fiado de nossas intenções. Não devemo pOl'tanto daI' pI' 
textos pal'a que se apoiem aquella . apprehensõcs ... » E mai :
« A mesma circumstancia de havei' dUl'ado a guerl'a mai do
que se havia pl'evisto, aconselha que e não anticir em o
factos, que tinham uma epoca fixa, quando pen avamo que
s6 se Ll'alava de uma campanha curta e facil, e que enconLra
damos depois da victoria um povo que corl' . pondesse ás
nossas exigencia de garantias pal'a o futuro. Hoj o Pal'a
guay está exhausto. O I arbal'O dictador, que combatem , Ludo
a solou e al'rasou. Depois da victoria definitiva os alliado se
_encontl'arão com um cadaver. » (lIIemomnclwn de Mariano
Varela, de 8 de Maio, 1869.)
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É assim, o Mini tro das Relações Extel'iores da Republica
Argentina quem, em 1869, c oppõe a que se celebrem imme
diatamente com o Gov 1'110 Provisol'io Paraguayo os tratados
de paz, qu dal'iam á Republica Argentina os limite do Tra
tado da Alliança (1). O' seus motivos são de genero a con i
deração p lo vencido e dc Dil'eito Publi o; na realidaue,
pOI'ém podem encobrir d confiança contra o alliado: a con-
icção de qu o Govel'no Pr vi ori da A umpção eria um

automato do Impel'io; a antipathia a Tratado de 10 de Maio,
á p litica de Mitre, m mo quando adquiria ya to territoJ'io
para a Republica' a 01 po ição ao Pl'otocoll , que prohibia a
fOI'tificaçõe á margem do do; a av I' ão, como elle me mo
diz, á gucl'I'a do Pal'aguay. e o Chaco, de 'de o Pilcornayo até
a Ballia cgl'a, não é h je terl'ilol'io al'gentino, deve-o a Repu
bli a Al'gentina, pl'ovavelmente, a al'miento e a Mariano Va
I'ela, que não e quizeram apl'OVeital' da occa ião que Pal'anhos
lh oCfel'eceu em 1 69. Foi e sa uma politica de genel'o i
dade ou de desconfiança? de intere' ada ou arnbicio a, ou
apena apl'icho a, imples oppo ição a iUitl'e e á Alliança? ó
o histol'iador al'gentino podcl'á diz l-o. O facto, pOl'ém, é que
o Paraguay só consel'VOU o Chaco pela desistencia que o pl'i
meilo ministro das Relaçõ s Exteriol'. do Presidcnte Sal'
micnto fez do direito de conquista em 1 69, e pela pertinacia
com que Paranhos, que lhe oCfel'eCel'a umpl'il' o Tl'atado de
iode !\laio, uma ,ez consignada tal d "'i tencia, fel-a vaIeI'
a favol' do vencido.

É Paranhos quem in i te para que o Govel'no Pl'ovi odo
acceite de de logo o Tl'atado de 10 d Maio de 186v com
todas as ua n equencia : « E o que propõe o plenipo
tencial'io Bl'azileil'o, al'm da condi õe expre sa no i\Iemo
randum de S. Ex. o 1'. Ministro da' Relações Extel'iores?
Que o Govel'l1o Paraguayo adhil'a ao Tl'alado da Tl'iplice

(1) II O Mini tro do BI'azil andou por mais de um anno na
ante-sala. do nosso, pl'etendendo fazer cumprir o tra.tado, que no
pOli ar do nos o mini tro, era iniquo. II (La 1 acion, de Bueno 
AJ're , 1 72.)
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Alliança, como condições preliminal'e de paz; isto é, que
acceitc as condições, que os Alliado assentaram n'aquelle
tratado como I'eparaçõe legitima e gal'antia indi pen a
vei a uma paz hom'osa e egura entre elles e a Republica
do Paraguay. Porque não podel'ão e não devel'ão os Allia
dos inclui!' aquella condição essencial no eu accôl'do com
o Governo Provi orio? » (2° ~Iel1wl'andum PaI'anhos, de
17 de l\táio de 1869). Ê o Governo Argentino quem resiste
em nome do vencido : « Todavia o Gov rno Argentino
sustentou ha mui pouco tempo, em discussões com o repI'e
sentante de 8.1\1. o Imperador do Brazil, que a victoria não dá
ás açõe AlIiadas direito para declararem, pOl' i, limites us,
aquelles que o Tratado assignala. Crê o meu Go erno hoje,
como então, que o limites devem ser discutido com o
governo que se estabelecer no Paraguay, e que a ua fixação
será feita nos tratados que se celebraI'em, depoi le exhibido
pelas parte contl'ac~antcs os titulo em que cada uma apoiar
seu direi tos » ( ota de 27 de Dezem bl'O, 1 69, de Mal'iano
Varela, ao Govemo Pl'ovisorio do Pal'aguay). De f6rma que se
o Accordo de 2 de Junho de 1869 não resolveu definitiva
mente a questão, ainda não controvertida dos limites, foi p lo
veto argentino. Além do mais, e Lava no podeI' o Gabinete
Itaborahy, que s6 aspirava acabaI' guerra, e não deixar
lan ar o germen de outra; não podia ser melhor a occasião,
para o Govemo Argentino, se quizes e, de ligar o Brazil,
ainda mais do que estava pelo artigo 16 do Tratado do Iode
Maio; em vez d'isso, talvez sem o pensamento de de ligar-se
d'esse Tratado, elle só fez al'frouxar, senão desatar, aquelle
laço.

Aattitude inesperada de Val'ela correspondia tanto ao desejo
intimo de Paranhos e ao espirito da escola con ervadora de
protecção ao Pal'aguay, que bastou o ministro argentino
insinua)' a disposição de não coagir matel'ialmente o vencido,
para o plenipotenciario brazileiro dar-se por convencido e
abundar nos mesmos generosos sentimentos. Foi o que acon
teceu pOl' occasião das declarações de Varela (Dezembl'o de 1869),
de que, occupando o Chaco, a Republica Al'gentina não 1'esol-



A Q E 'TÃQ ARGENTINA 283

via a questão de limites, o quae deviam el' di cutidos com
o governo perman nte do 'PaI'agua, resolvido conforme os
titulos exbibido . Em Mmço de '1870, porém, a guerra estava
terminada; trata a-se de celebl'ar, en tre os AlIiado os aj ustes
para o tratado definitivo de paz, e Paranbo tinha I'ecolhido a
pI'oveito a lição d YaI' la. "m anno, no dizeI' da acion,
tinha eH em 'vão olicitadn do Govemo AI'g ntino que ulti
ma se a paz nos termos do Tmtado de 1. 0 de ~Iaio. El'a o Go
verno AI'gentino que I'eluctava em se poder adiyinhaI' o mo
tiv ,ao u pl'Oprio interes e, ao oncurso que depoi havia
d I'eclamal' como caSll feedel'is. A AlIiança pel'deI'a o carac
teI' que tinha um anno ante, quando PaI'anho a qualiflcava
Cff!emorandmn de '17 d Maio, 1 69) de unica lalve~ na his
tOl'ia pela cOl'dialidade e pl'lldellcia com qlte tem, sido man
tida, a despeito das contl'a1'iedaeles ela guel'l'ae das machi·
nações ele sellS advel' al'ios ... » El'a'e a a ituação quando o
Con elho de E tado t i convo aelo em Abl'il eI 1 10 pelo e
guinte Aviso elo ministl'o int rino dos NeO'ocios E tl'angeiros,
BaI'ão de Cotegipe :

« O Mini tI'O do BI'azil em Mi sã e pecial ao Rio ela Prata,
Conselheil'o Jo é Maria da ih a Pal'anho , tem in tI'ucções
do GoveI'no Imperial paI'a negocial' e as ignal' um accôI'do
pI' liminaI' de paz entl'e os Governos AlIiados e o Governo
PI'ovisol'io da Republi a do Paraguay.

li: Logo que teve lugal' o feito do 10 de Março, o Conse
lheil'o PaI'anhos dirigio- e ao. Alliado, convidando-os a
reuniI'em-se na Assumpção paI'a o referido fim.

-« Na carta ao Mini tI'O da Republica AI'gentina eram in
dicados o pontos sobI'e os quaes devia versar a negociação:
Eram estes:

« 1.o Declaração da paz entre as Nações Alliadas e a Repu
blica do Pal'aguay.
. « 2. 0 Acceitação pelo Govemo Provisorio das condições de
paz estabelecida pelo TI'atado de 1. 0 de Maio de 1 6t> e Pl'O
tocollos annexos, salvo qualqueI' modifica<:ão em que, no
interesse da Republicado PaI'aguay, concordas em o Alliados.

« 3. 0 LibeI'dade de navegação nas aguas tel'l'itoriaes da
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RepubliC<1, não podendo e ta levantar novas fortificaçõe para
e torvaI-a.

« 1!.0 Garantia, dada pelos Go ernos AlIiados, de não pôrem
o menOI' obstaculo á eleicão do Governo p rman nte da
Republica.

( Õ. o once são de apoio moral e material para a manu
tenção da ordem publica e d regimen legal da Republi a,
emquanto alli permanece se alguma pal'te do exel' ito
alliado .

« 6. 0 E tipulação de segul'ança quanto ao che~. miliulJe.
que acompanharam o lar chal Lopez, ante até á ua
ultima del'l'ota, que fo em julgado lel'igo'ol:> á paz int Ina
çla Republica e á dos Estado \.lliaclo..

« Sendo e ·tas bases communicada ao Governo Imp rial,
foram approvada com pequena. modificações ou d ·Ial'aç-es.
As im:
_ « 1. 0 Que o apoio material pl'omettido não I v I'á . el'
obl'igatorio, ficando-no a liberdad de apreciação de a '~ão,

quando eIle fos e solicitado.
« 2. 0 Que fazendo-se referen ia á gal'antia da indepen

dencia do Paraguay, não se e tabeleces e, n a ól'd pr li
minaI" o seu modo pratico.

o: 3.o Que não se fixasse prazo cel'to á retirada de no 'sas
fOl'ças, declal'ando-se apenas que ella se fal'ia no mais bl' ve
prazo possiveI.

« 4. o Que não se tI'atasse sepal'adamen te com o Govel'no
provisol'io ou permanente, salvo recusa ab olnta dos AlIiados
de chegarem a um accôl'do l'8zoavel, e nesta hypothese devel'ia
pl'ecedel' consulta ao Governo Imperial, e ol'dem expl'essa
para as im procedel'-se.

« Os Governos AlIiados pl'omptamente nomearam Plenipo
tenciarios, que se I'euniram na capital do Pal'aguay.

o: EI'a muito natuI'al suppôr-se que, inteil'ados do pensa
mento do PlenipotenciaI'io Brazileiro, não compareciam alli
senão para I'ealizal-o completamente ou com pequenas modi
ficações.

IX Infelizmente, o l\Iinistl'O Argentino não s6 recusou entrar
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em aJu te obre a ba e pl'OpO ·tas, como até mo. tl'OU- e
baldo de in trucçõe que o habilita em a acceital-a , me mo
modificada, regre ando incontinente, e a pl'etexto de
m I tia, a Bu nos-Ayres.

« Entl' tanto, pedio ao no' o Ministro e ao da Republica
Ol'iental, que propupe ezum outro projecto de ac ôrdo, que
r move e a difficuldade que tolhiam o seu con entimento,
promettendo e forçar- e para que fo e acceito pelo eu
G vcrno.

« A cedendo ao eu de ejo " c no in teres e da Alliança,
propuz ram o dois Plenipotenciario um outro projecto que,
contendo o me m prin ipio qu acima ficam cnnunciado ,
deixa, a, com tudo, maior lal'o-ueza ao tratado definitivo de paz.

« Por c mmunicação do Ministro Residente do Brazil em
Bu no -Ayre, m data de 11 d cOI'rente, con ta que o

verno Ar ntino não c tava di p to a acccital' o projecto
orrer cido pelo Con elheil' Paranho, in i Lindo em não
tratar com o Governo Pl'ovi orio' ma' em data de 14 dá
parte de que m mo Gov rno resolvel'a mandai' propôr
alguma modificaçõ s ao pl'oj cto, tendo de de logo expedido
ao General V dia o podere preci o para ultimai' a nego
cia ã, a modifi açõe fos em acceita I elo Plenipoten
cial'ios Brazil il'o c Ol'i nta!.

« Nã d clara, p rém, o nos o Mini tI'O Re idente, que
aliá conhecia os tel'mo d projecto, em que con i tiam a
modificações I roposta .

« O Governo AI'gentino. empre e oppoz a fazer quae quer
ajustes com o Governo pI'ovisorio do Parao-uay, opinião e ta
'que nunca acc itámos, e a . contrario combatemo, não cou
cOl'dando que ella fo e in el'ida no cCÔl'do de 2 le Junho do
anno pas ado, como de Java o dito Governo. Pare e-me,
portanto, que propondo agora modificações ao pl'ojecto de
accol'do, abandona o prin ipio que sustentava' ma podendo
a ontecer que as modificaçõe 'ejam de ordem tal que não
pos am er por nó' acceita', julo-a o Go\erno dever ouvir o
parecer do Con elho d'E tado 011'e o ei'uinte quesitos:

o: 1.0 No caso de que o Govern Al'gentino per ista em não



286 UM E TADl TA DO lMPERlO

tratar com o Governo Provi orio da Republica do Pal'ap-uay,
ou a modificações por elle propo ta ejam de natureza tal
que não po am er aoceita pelo Plenipotenciario Brazi
leiro e Oriental, póde e deve o Brazil tratar eparadamente
com o Govemo Provisorio do Paraguay obre o preliminal'e
de paz?

« Decidindo-se pela affirmativa :
« 2.oDeverá exigir, pelo accôrdo preliminar, mais ou meno

do que as condições que ficam acima indicadas?
li. 3.° Dev rá ahi re alvar não 6 os seus clil'eito como

tambem os dos \'lliados?
« 4.° Considerar-se-ha por este facto rota a Alliança, ou,

não obstante elle, poderão os Alliado novamente entender- e
para a celebração do tratado definitivo?

« D.O Se o Govemo Al'gentino der, por este ou por qual
quer outro faclo, a AlIiança como rota, deve o do Bl'azil
acceital' simplesmente a declaração?

Cl 6.° e acceital-a, cessam pal'a nós as obl'igações que con·
trahimo para com a Repl1llica AJ'gentina em vil'tuue do
Tratado de 1.° de Maio de 186D? »

É este o voto de abl1co na reunião do Conselho de Estado
pleno em 26 de Abl'il (1870) :

« Opina quanto ao primeil'o quesito pela negativa : o
Governo do Bl'azil não deve L1'atal' separadamente com o
Governo Pl'ovisorio do Paraguay sobre os Preliminare da Paz.

II: A guerl'a foi feita pelos Alliados, a paz deve ser tambem
feita por elles; é esta uma condição do Tratado oe AlIiança,
art. 6°.

« Se, como está estipulado nesse Tratado, os tratados defi
nitivos devem ser collectivos, a consequencia é que o tratado
preliminar o seja, porque o tratado preliminar é a base dos
tratados definitivos, e estes a sancç-o e complemento daquelle.

li. Até certo ponto é justificavel a repugnancia do Estado
Al'gentino em tl'atar com o Governo Provisorio, porquanto
um Govemo Provisorio era uma Ma providencia para animar
a resistencia occasional contra Lopez, e inspirar confiança á
população pal'aguaya, mas não tem todas as condiç- s de
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legitimidade para repre entar o Paraguay a respeito de um
tratado.

« O pI'ocedimento do Brazil, separando-se da Republica
Argentina e tI'atando á s6' sobre a paz, p6de trazer difficul
dades diplomaticas muito gl'aves e impl'evistaf>.

« E não ha necessidade deste procedimento.
« A paz com o povo paragua o é um principio conven

cionado, um facto consummado moralmente de de o Accordo
de 2 de Junho de f869, acceito pelo Governo Provisorio em
1t de Junho do me mo anno.

« A paz é entre os aIIiados um principio consagI'ado no
Tratado de Alliança, desde que cahisse Lopez; é um facto
consummado desde o Aquidaban.

« E. pois para que preliminares de um facto consummado?
« O tratados preliminares têm por princir ai objecto fazeI'

cessar as ho tilidades, vital' a effusão de sangue emquanto
se faz o tratado definitivo.

« Pois bem, cessa~am a hostilidades; as forças já se têm
retirado; a condiçãe de paz estão no Tratado de alliança,
virtualmente compl'ehendido no Accordo de 2 de Junho' a paz
foi proclamada perante o mundo por meio üe Cir ulaI'e
diplomaticas do Governo Imperial.

« Assim que - o tI'atado preliminar não tem I'azão de ser.
« 2. 0 Quanto ás ba es do tratado preliminar concorda com

o que disse o Conselheiro de Estado Visconde de . Vicent.e.
« 3. 0 Fazendo o BI'azil o tl'atado preliminar, s6 por i e

sem os Alliados, não deve trataI' ahi do' direitos delIes, que
são terceil'os, sendo que tudo quanto trataI' terá contra si a
maxima - inte?' altos.

« 4. o E ta questão s6 pelo Governo AI'genti no poderá ser
resolvida.

« O Brazil dirá que o tratado singular não é rompimento;
o Governo Argentino di! á naturalmente que é.

« õ. O Todavia o Governo do Bl'azil não deverá acceitar sem
contesta<;ão a declaração do Governo Argentino do rompi
mento da Alliança.

(( Os principios internacionaes convencionados no Tr~tado
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da Triplice Alliança como eja a independencia e soberania d
Paraguay, a nayegação do ri e ou lro emelhan L " e tão
aju. tados entre os AIIiados, e ã para elle inviolayei, e
ind pendentes de outro' traLados. »

Entl'etanto, em 9 de Maio (1870), Paranhos, Varela e o Pleni
'potenciario Oriental, Adolfo Rodriguez, fazem um no o II'oto
collo em que accol'uam negocial' em As umpção os pr limina
res de paz com o Covemo PI'ovi. ol'io, e declarar tel'minada a
guerra, ujeitando-se o Coverno ParaO'uayo ás estipulaç-es do
Tratado de 1.0 de Maio como condições preliminal'es, salva
qualquer modificação, que, p01' mutuo assentimento e no inte
1'esse ela Republica do Pa1'Clguay possa ser adoptada no tl'atado
definitivo. Em 20 de Junho, na A sump ão (entre Paranhos,
Julio de Vedia e os membl'o do Covemo Provi ol'io) é a i
gnado o Aceol'do, com a modifi a\ão I rapo ta p lo Co rno
Paraguayo de que « acceitava en sn (ondo, em sub tant:ia, o
Tratado da Tri[ lice Alliança, re ervando-se pal'a· o aju t
definitivos com o Govemo permanente as modificações d'e te
me mo TI'atado que possa propôl' o C verno Paraguayo no
interes e da Republica. 1) inguem sabe qual dos Alliad
julgou maiol' e sa conquista: se a AI'gentina, que in istira
por ella; se o Bl'azil, que ella vinha tiraI' da mais éria difG
euldade, porque a occupa ào de toda a margem dir ita do
Pal'aguay pela Republica Al'gentina tomava, no sentimento
qua i geral do no os e tadistas, tão irrisoria a pa sagem de
Humaitá e a peno a campanha que tantos 'acrificio 1I0S

cu tou, como a independencia do Pal'aguay que iamos
gal'antil'. « O Plenipotencial'io Argentino, D diz o Protocollo,
« e ncordou com esta res Iva, declarando que as intenções
rectas e amigav is tIo eu Covemo não poderiam ser melhol'
manifestada do que o foram em uas Notas relativas á occu
Iação da Vi lia Occiden tal. Que ahi está bem expl'esso que o
Governo Argentino não quer usar do seu dil'eito de vencedor
'para resolver a questão de limites, mas dirimil-a POI' um
accordo amigavel, á vi La d s ti Lulos de uma e outra parte. »

Por sua vez o Plenipolencial'io Brazileil'o cc confirmou tam-
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b ma illlellio- nei'}, qu acima e eH ao Á.rt. 2. 0 ub titutiyo,
ná nd inten ão do Govemo Alliad onquistar territorios
pelo direito da victoria, mas exigir sómente o que é de seu
pel-feilo direito, respeitando igualmente a integridade terri
totial da R publica, como 'olemn mente declararam no seu
m m Tratado ti 1" de Maio Je ·1 60. »

lH. - O direito de Conquista. - Discurso de Nabuco.

E 'e a cort.lo aI parente, porém, não devia er cnão o
'OIU o de uma longa ta ti a pam inutilizar a politica que
ada um d AlIiados pre umia da parte elo Outl'O. Paranhos,
'ati feito com 'c primeiro resultado, e com a recon tituição
do R publica do Pal'agua cm qu c mp nhara durante
qua i doí anno (I), volta ao Rio de Jan ir a tomar parte
n .' trabalh ela . fio, r'as umind o cargo de mini tI'O
lo' r 0'0 io E tl'anO' iro (etembl'o 1 iO). E n'e a itua
r,ão, pal'a o Par'agua ' e o ~lIia]o, quc ~abuco pronuncia,
m 12 de Julho, o eu di CUl'SO contra o dir'eito de conquista.

Ref't'indo-se a uma M moria publicada em '1869 na Colombia
pOI' Queijano Otcro, biblioth cal'io nacional, e aoalysando o
moli o ela queixa coo tra o 1mperio, da parte do no os
limitrophes, eH u 'tenta que não deviamos eguir a politica
do principio ab oluto , ma, im a da tran acção :

« Eu vejo na Memol'ia de que o fallei, como ynthe e
das queixa. c ntl'a o BI'azil, ta que vou dizer-\o : e as

(l) ReI' rilldo- e a es 'e pe.l'iodo da ,ida do Vi conda do Rio
Bl'an o, disse Eduardo Prado ultimamente (Revista ~lodel'na, de
15 de Dez mI 1'0 de 1897) : « Foi então que se vio e e diplomata
do Imperio, vencido o Paraguay, re 'aber o singular e pesado
encargo de on. ervar a existencia politica d'aquelle paiz, indi 
peno avel para a eguran a do Brazil, de formar um Go,erno
P.I·ovisQrio pal'aguayo e de crear, elle estadi ta de li ma monar-

hia, toda a rnacllina do um governo republicano. ão e vio
outr'ora a Republica Romana regulando a succe são dos I eis
no thronos do . eos AlIiado ou vu salos?... Il

III 19
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Rcpublicas qu 'rcm para ba de seu tratados o /lli ]Jolisidelis
que ella:õ chamam lenal, i to é fundado n tl'Cltauo da COI'ôa
de Poi'tugal com a COI'ôa dc ITc panha, o Brnzil quCl' pal'Ll
ba e e:õ encial do . us t1'atauo o /lU possiclelis de fa tu,
llti po sicletis fundado ne occupação. cnhore, não 'e púd
ne ta materia eguir ab olutamente um pl'jn ipia, pOl'que
qualquer pI'incipio dcy \'Uriar conforme a. cil' umsLancia'
indi idllae de cada um do E ·tado . E, em duvida, ,e quc
remo um principio ab oluto, elevemos recon ielcral' a n ssa
politica, porque erá inutil qu I'cr tratado .

« Senhorcs, um prin ·ipio absoluto, ou na diplomacia ou
na politica, é cou"a fatal. Yédc como a Inglaterra "i"c f liz; é
porquc a InglatelTa com u patl'ioti mo não eguc n nhum
pI'incipio ab oluto, n m na sua j oliti a nem na .'ua uiploma
cia : a logica mata a politica c a diplomacia, ujo cal'act 'I' 6
. empre rclativo. O pI'in ipio ab oluto da IcO'itimiuodc qu
Talleyrand u, Lentou no ConO'I'c.' o de Yienna, por lue '
emjenbava pela cau a da ,'axooia e pela dc eothI'oniza ãu de
Murat, Rei de Napoles, comprom ttcu a cau a d outms na
cionalidaue , e da propria FI'ança.

« .A minha opinião, poi', e ]'e ume em quc não tcnhamos
um pI'in ipio abs luto pal'a os tl'atados c m o.' no .'0. \ i i
nhos. O que de"ejo é uma politica laJ'O'éO, sem prin ipio ab 0

lutos, com o animo de tI'ansa ção.
([ Tcmos uma uperficie tão vasta, que podemo em du-

vida, fazei' a concessão dc tcrrenos d ,erto ,alagadiços, incul
to', que não nos eryem, ma, que podem s l'vil' muito aos
nossos vizi nho.' .

([ Nisto, senhores, ha um gl'ande pensamento; é in pirar
confiança aos nossos vizinhos, desmentir, aos olhos do mundo,
es e espiI'iLO de conquista que se nos attribue; basta-nos u
desar da escravidio. »

Pas'a então a occupar-se do Paraguay pcrantc a AlIian a :
« Esta politica larga que eu desejo, quc, s 111 duvida, o paiz

deseja, csta politica larga pala carear a confian a do no".'os
visinhos e a ympathias do mundo civilizado, cu não a
posso esperar do Ministerio de 16 de Julho, desde lue o nobre



A Q E,~T.\O ARGE 'TL~A

)lini Ln do' ~t.gocio E:-trangeiros (CoLegip ,então mini Li'o
intr>rino) pl'u~'riu, na OULI'a ca. a do Parlamento, a palavra
quc foram aqui cen mada pelo meu nobre amigo, enador
pela Bahia (Za hariaB).

« 'cm du iua, nhMes, e a guelTa contra o Paragua
foi po~' cau'a d limite', e exhaurimo sanO'ue brazil iro e
capitae brazil iro pOl' au"a do. t rreno alagadi~o do Apa,
confirmado e tá o e pil'ito dc conqui 'la, que sc no' attl'ibuc,

piriLo tant mai atl'eyid e exagcI'ado, quanto ê immensa
a .omma de capitae d pendido e o ;'angue brazileiI'o der
ramado.

« Ei ahi o que di e nobl' Iini tI'O do ~ -eO'ocio '
E tranO'eiro na outl'a 'a a do Parlamento: « Tendo feito a
(l' O'uerl'a p l' c, ta' qu sLõe (de limite'), ha\" mo l'e oh-el-a
« cO'undoaju tiçaaqucn julo'amo comdiI'eitocquefil'ma
« m pia. al'ma . 1> Pois bem, senhol' ,a explica~ão que
deu a .. ta palavra nob,'e Mini tro do l\eg'ocio E tl'an
gCil'O núo ati. faz; c a ralava ó têm o 'entid lU ella
soam; Ó I1ma l'l"lta 'ó a SUppl' s ão della. póde salvar a
int nção do nobl'e Mini tro, a m no qu a palavra não
irvam paI'a exprimir u contl'ario do qu queremo.

« Ouvi 001 a benevolen ,ia que me in -piram a amizade
lue con-agl'o a ,'. Ex. c a admiração que tenho pelo eu~

talento, a' xpli açõe do nobl'e Mini tro; mas me par ce
l'am lia impr ced nt 's,

« . Ex. di 'e : (lendo) - O que eu di 'se na Cama"a dús
« 1'. Deputados é que o motivo, lue nos levou ao Pal'agua ,
« foi sem du ida o de ago'l'avo de uma affronta; ma per
« gunto ao nobl'e enador qual foi o motivo que levou Lopez a
« I rovocal'-nos ? Certamente que todas as suas vi ta el'am a
« respeito de limite ... ))

« Que temo' nó com a intençõe c om o pl"Occd l' de
Lopez pam explicaI' a no sas intenções o no so pro' Jct"?
P rque Lopez deu um motivo o tenivo para a guelTa, dir
se-á que a cau a impul iYa da guerl'a foi a questão de limites?
Oque temos nó com o' motiyos le Lopez?

« enhore, em honra do nos o caracter nacional, a guel'ra
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defen iya que sustentámo a todo tl'an e e eom tanto sa I'i
ficio contl'a o Pal'aguay, niio l' i pOl' ausa de limit . (apoia
dos).Kiio cpossivel que sacrifi a . mo tant anO'ue, tanto'
capitae . que caracteriza emo e ta O'U rl'a 101' um duello
de morte com Lopez ... (O sr. Zacharias : - POI' ausa d
te('ra '). .. por causa ele terra ; os moti\-os da gu ('ra sã o
mesmo motivos da Alliança.

«V jamos no Tratado da Alliança qua fOl'am es moti,'os.
« Ei -ahi, na expo ição do moti o : (Lê) - Persuadidos

« de que a paz, seguran a pro peridade de sua I'e pectiyas
« naçõe. tornam-'e impos iveis emquallto existil' o actual
« Goyerno do Paraguay, e qu 'uma nece . idad imp I'io a,
« ('ecIamada pelo mai' levado intere s ,faz I' ele aI par cei'
« aquelIe governo, re peitando a oberania, ind p nd n iâ
« integl'icIade tel'riLol'Íal da R publica do Pal'aO'ua , t.»

« A questão de limites, enhol'es, não f i senão uma que 
tào accidental; nã foi a causa impul iva tia guel'l'a (apoia
dos); é bem expresso o al't. lG do Teatado da Tl'iplice AIIiança
(Lê) : - « Para evi tal' a.' di 'senções e gll I'I'a que trazem
« com igo a' questões de limite, Dca e 'Lipulado qu os 0'0

« verno. alliados exigil'ão do govel'no do Paragua, , que ce
« lebre com os re pectivo govel'nos tratado' definitivos d
« limites. » E o art. 6.° ainda é mai' deci i o : \l, Os alliado'
« se compromettem solemnemente a não deporem a armas,
« senão depois de derribada a autoridade do actual O'overno
« do Pataguay. » Eis ahi; não foram os limites a au a da
guerra. (O sr. Zacharias : - Apoiado, nem meeliata, nem
immediatamente) ...

II Como a questão de limite não foi a cau a da gu I'l'a, o
tl'atado de paz não depende tambem da solu~ão dos limites.
E.. te limites são objecto de tl'atado individllae com as sobe
rflnias L lIia las e não fazem parte elos tratados collectivos, que
vel' am ómente sobre a navegação do rio' e outra ques
tãe de dil'eiLo publico.

« A 'im, diz o al't. 16 : « Os AlIiado.:; exigil'ão elo Governo
« do Pal'aguay que celebre com os respectivos governos ti'a

tados deDnitivos ele limites. »



A Q E 1'.\0 ARGE:\TINA 293

« \ 'im diz o alto 16 : ex O AlIiado. e garantem recipro
« camentc... » Esta gal'anUa acce 'ol'ia seria de nece al'ia
e o limite fize em objecto do tratado collecti o, em o qual

o ,\lliad todo ào parte e não O'al'anLe ; em o qual toda
a c tipul::l<::õe e ti'í.O ~ujeitas á me. ma . ancção do tratados
colIecti\'o . .

a: A 'im o me mo art. f 7 : « Que no ca '0, em que um do.'
«Alliad nã po a obt I' do Govel'l1o elo Péu'aO'uay etc., o
ex ou tI'o.' em pl'e 0"11'5o activamen te o. eu' for os » : e t<1.
p::llana. m ·tl'am claramente que o tl'atado' ele limite 'ào
individua. ; que cada um d s AlIiado deve fazei' o 'eu com
Pamgua , 'endo O. Outl'O alliado garante, e intervindo
om seu. fOI'\o no ::I do art. f 7. A di po 'ição d . .'

::IrLigo. ria ociosa s limite deve. em flO'ural' no tratado
collecti vo ge paz.

« ] .'ta di tin çã quc faço é conforme o prin ipio da .'01 
rania LelTitorial, pOl'que ada na ilo é ex lusiyam ntc com
petenL para LI'atar e decidil' oll'e o eu limite em inter
v n <lo de outl'a na ões.

« POI'tanto a paz não el pend u do limiLe e o tratado
d flniti o de paz tamb m não d pende do tl'atado de limitc
que cada uma da ob rania fará com o ParaO'uay.

« Tambem no eonO're s de Yienna houve um in tru
ment g I'al, e e 'uil'am- e tratado e pecine entre a parte
interc . ada quanto aos re pc tivos t ITiLorio..

« uLm I rapo i ão do nobre Mini ·tro não deve pa~ ar d s
per el ida; é que o Pamguay não póde recu ar os limite e ti
pulad s no TI'atado da Triplice Alliança, porque não vamo
tl'atar ·tas qne 'tõcs ele limites orno com qualquer nação
soberana no u o pleno de ua oberania (O sr. Zacharias : 
Esta é ] oa).

ex Esta proposição do nobre 1inistl'0, a meu ver, é insu.
tentav I, n m só á face elos prin ipios como mesmo á face elo
dircito convencional, con. istente no Tratado da Tripli e
Alliança.

cc S '11 hOl'es a guerra sc I' olve ou pelos tratados de paz,
ou pcla . ubmissão. A gucrra do Pal'ao'uay findou, omo
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e tava previ to pelo Tratado da Tl'iplice \'lliança, pOI' um tra
tado de paz e re peilada a b rania e inlegl'idade do Par'a
gua '. Y~jamos qual é, confol'lDe Befflel" u theoria do tl'ata
do de paz: (Lê) a: O' tmtado.~ de paz diz llcfTt 1', :ão on
« yen Õ . pelas quaes dua: ou IDai sol el'unia ,d uma
« maneira olemne, de lamm finda:- a ho tilidatle. nll'e
« ella , sem que fique uma na d pendencia da out!'a. » Ei.
« ahi :É o que di tinO'ue o tralado de paz da ubmi ão cle
« dilio. « Todas as l'eOTa da' conven õ . pullica, m g ral,
« são emin ntemente upplicayei ao lI'atados de puz. »

« E, pois, enhore, á vista de ta dúulI'inu qu ~ lambem
a dos outros autore ,póde-s admiltil' a doutrina do nobl'
lIIinist1'O dos ~egocios E. tl'an o' il'OS, de sol erania e meia:
obel'anias, obel'anias que não âo sobel'anias?

« A vCl'dade é senllol'es, que, quan lo a gu l'l'a . e onclu
pOI' tratados de paz, ,'les não e. Li pu Iam a 'essão de t l'l'ito-
rio, ce sand a occul ação I ellica, o lel'l'itOl'io é I'e titllid
om o ttti possiclelis anlel'i I' áO'uel'l'a, e como em ant da

guerra apenas com u deterioraçõe cuu adas pela O'U I'I'U.
« É o que se dà para com o Pal'agua , cuja 01 erania,

independencia e integridade, o Tratado da Tripli e Allian a
garante, excluindo a im toda a iJ 'a de onquista, toda u
c ssão de territorio. A questão de limites não impol'ta essã
de territorio; é a mesma queslão anterior á O'uerra, dependente
do direito preexistente, e não fundada no ITeit da gueITa.
E, como já demon. tI' i, a paz não depende da que tão de
limites, cuja olução teh't logar como teria n:-o tive se
havido guerra (O I'. Paranaguá : - :'\ão ha conquista.)

([ Vamos ainda ao direito convencional. O dil'eito conven
cional é o mais expre so que é possiv I, enhores.

« Diz o tl'atado : (tê) cc É uma neces, idade imperio a fazer
cc desapparecer aquelle governo, respeitamlo-se a soberania,
« independencia e integridade territorial da Republica do Pa
« raguay.» .

a: Eis ahi : a Tripli e Allian a compl'om tteu-se a manlel' a
'oh rania, independenciu e integridade do lel'l'i orio; nã fez
distincção entre vencedor e y ncido.
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« )Ia', di"e O noiJl'e )Iinistru, a O'uena (lue diliO'imo'
'onll'a o Covemo do Par'agua) foi dc facto conlI'a a Republica

do Paraguay, porqu esta, v luntariamente ,ou cODO'ida,
apoiou o dicladOl', Xem ta s xpre õe ão em e 'emplo na
hi. toria, A . im aconlec u c m a Fran~a na O'uel'l'a do Allia
do. 'onlra Xapoleã ,ElIe declararam que a guel'l'a não era
Cita ú Fran(;a ma im a Xapoleão, cuja cxisl ncia era incom-
pativel com a paz da EUl'opa.)la a França é qu olTl'eu a
con equencia ' da guel']'a,

« 'I'. pr idente, u não po o atlmitil' tambem e'ta dou
tl'ina do nobre Uini II' do ~eO'ocio E U'allO'eiro porque
olla importa a on aO'I'a ão da f punica c 111 um principio
da exocuç'ã do tI'atado. Oh. im; no II'atad podemos
pl'om tt"l' tudo, ma podem ao d pai faz 'r o quc quizel'
mos.

\{ E CJuc ompara ã, enh I'e', pátle tcr o no o tl'atado
d finili\'o de paz 0111 o Par'aO'ua a re"olll~ão da paz da
Europa cm I 1::i?

cr O enado ab que o Congl' s de Yienna não teve por
fim a paz da FI'an a 6mente' o ongre o le Vienna como
o: Congr ,so. que o tinham l)J'e edido, de We tphalia e

tI' cht t v P I' fim, ainda com mai amllitucle regulai' o
dil'eito publico da Emopa, onformc a c lebl' politica de equi
lill'i e por on quen ia a l'econstru ~ão da nacionalidade

a limita ão da fl'Ontcira no ntido de la politica de equi
lill'io, Ora, ndo assim, v6 ab i qu a Fl'an a, da qual
c' a politica mai temia, devia lil' I' como ,offreu,
recuanelo uas fl'Onteil'a ' até ~s ele ,1192 e perdendo ua con
qui las.

« íUa. não foi a França Ó que offreu o d poti mo da
anta Allian ,i to é, das quatro nações preponderantes no

Congre o de Yienna, A Europa toda foi I'e"olvida' muita
nações viram suas fronteiI'as alteradas e algumas naciona
lidade, foram upprimida, como a infeliz Polonia.

« Ora, o que tem de commum e te grande acto do Con
gl'esso de Vienna com a questão do Paragua ? \.s expres
sões do nobre Iini tro, csta compara ão com o Congres o
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de Vienna qu rem dizcI' que o Alliado 'e julO'am inve. tido.
do mesmo poder que a .'anLa Alliança para entcnu I' com ::I

integridade do ParaO'ua c até om a ua na ionalidad .
Cl O TI'atado ela TI'ipli c .\lIiança pI'ote ta contl'a i t . c a

conqui ta e tá fóra dc. te eculo : não é mai o t mpo
d' lia (1) ...

« !lIa o nobre Mini. tro do. ~egocio E trangeiro pl'Orerio
o tollitul' questio, quand in oe u a lei do ven eeloI'. Di.:e
elle na Camara dos r. Depu'tado : - « O Paraguay n50
«( pMe recu ar os limite, p rque é a lei do ven edor. » Esta.
palavras do nobre Ministro foram ainda mai inconv nient .
do que as de Alexandre da Hu sin dita. ii. T::lII yrand quando
se 0rpunha á an n xa ão da Polonin. Dizia eH a Talle I'and :
« Se vos arrendei., quando conto com o voto d t da: li.'

C( Potencias, vamos á gaerra : tenho 200,000 h m ns na P 
« lonia; tirae-me de h. »

a: Ma , scnhores, a França não cstava anniquilada amo o
ParaO'uay, e Talleyrand, altivo c mo era, pôde re pond 1':« A
« França não qu r a guerm ma' não a r j ita; temo 100 000
(( homens, mas podemo' levantar maio 200,000. l) in~ liz
Paraguay póde dizer i to no tado m qu . e acha? E . La .
palavras de Alexandr foram dita. no Congre so de Vienn,l,
em conver a com Talleyrand' ma' a palavra do n I I' Mi
ni tro foram ditas na tribuna cio Parlamento, e . I àr i: o qu
con idero as palavras do nobre linistI'o mais in on 
niente (apoiados).

« Ora, na vertlade, enhore: quem póde duvidai' da in
fluencia do vencedor sobl'c o ven ido? Celtamen te, quando o
vencedor trata com o vencido, como o BI'azil com o Pal'aguay,
e ainda occup<=.ndo o territorio, sem duvida é il'l'esi tivel a
inaaen,cia do Vén edor. Mas a v I'dade, senhores, é qu rtas
coi. as se fazem, mas não se dizem.

« Por mais que a gllel'l'a tenha iníllliclo no direito int rna-

(1) abuco proferia essa palavras na se silo cl 1870, ante.' da
noticia da guerra. Franco-Pru 'siana, quc, por a . iro dizer, I'C ·tau
rou o direito de conqui. ta.
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cional t davia ainda ninO'u m exiO'iu ou consaO'rou o dil'eito
da ~ I'r;a, á cxcept:ão de Proudhon. Eu queixo-me poi, do
nobl' Mini tl'O pai' t r pl'of rido e ta palava. no Pal'1amento.

« em du ida, pod mo fazeI' muito com a inOuencia de
vencedol' que eXCI'C m no ParaO'uay j ma com-em não de 
m l'alizaI' o tratado de paz attribuinLlo-o a e a influencia'
con\" m não dar mai um aI'O'umento ao que no imputam
e pil'ito d onqui ta j onvem não inquinar e 'e tratado com
o germen do I'e entimento da populaçã Paraguaya. »

A idé. de ~abu'o tá ainda melhor definida n e te
tI' eh de ou 1'0 di!; lWO, I 2 d, Ago. t le 1 70, que Ri -
Branco leI'á depoi no nado em 'ua defe 'a :

« O n bre i\Iinhl' do ~ go io E tranO'eiro pOl'ém
in i tiLl ainda em um ponto d qu tratei no meu pI'Ímeir
di CUI"O : é que o PaI'aO'ua não Iodia recLl ai' o limite e ta
bel cidos p I TI'ata lo da TI'iplic Alliant:a, . Ex. oncluiu
qu a que ·tão ntl'e nó e lIe ra uma qu , tão de palavra.
enhoI' ,a que là não é cI palana': ha entre aquillo que

quer o nobre Mini tI'O e o que nós queremo um aI mo, o
abysmo que ha ntI'e o direito a iolencia.

« Nós di emo e dizemo que o PaI'aO'ua póde recusaI'
e se limite' : 1.0 pOI'que a guerra elo Paraguay acabou, não
pela ubmi ão (declitio) ma 101' um tl'atado de paz. Ora
tl'atado de paz quee dizer pal't contratante., e parte contra
tratantes qu I' dizer paete legitimas com libeI'dade, com ien
cia; 2.° porque o Pal'aO'uay, confoI'me o TI'atado da Triplice
Alliança, é uma soberania independente e no compromette
mo' pel'ante o mundo a re peitae sa obeI'ania: não 11a
meio termo, não pód havee oberania, d de que e di põe
elo t l'l'itOI'io de outro E taclo contm sua vontade, em eu
accoI'clo j 3. o pOl'que ainda o Tl'atado da TI'iplice Alliança foi um
tl'atado nire a Pot ncias \lliada , no qual não interveio o
Paragua:y; é um tratado, que na linguagem do diI'eito, e.
hama intel' alios, e que nào póde portanto, obrio'al' uma

potencia qu não foi paI'te n lIe; lf.O pOl'qu' o al't. 17 do TI'a
tado la TI'iplice Allian a, I las expI' . Õ de que usa, suppõe

dil'eito que tem o Paragua de recu ai' e. e limite.
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« Ma di:-'e o nobre Uini tro : - {( Qua~ eriam a' con, e
quencia da politi 'a do \ I'. enad I'C', _\ r til'ada das no 
'as fo1"a', deixando indecisa e ta qu lã pal'a de novo to
marmo~ a. arma'!» 'r. Pre idente, a dim uldade cm que 'e
YC o nob,'c Mini 'tl'O, é porquc entenuc qu 'sla qucstão de
limite . ó póde er bem I' olvitla pela força ou por m ia da

uer!'a; para ell não ba meio termo ntr a O'U l'l'a a con
eeução do limite pre criptos 11 TI'alado dc Allian~a. Xào

póde haver mediar.ão aL'bitram nto m mo I' nuncia P I'
no 'sa parte?

« O pen amento da opposi 5.0 é e:l : O Pm'aO'uay pódc
)'ecu 'ar os limile , porque é um dir'it da ua ' bel'ania,
que I'econhe emos e promettemo' ma1l leI'; e, porém, u. ando
da for a, u 'mdu da lei du v n edol' lue o nobl' Mini ti'
invoca, impuzermo' ao Paraguay ujo lenit rio ainda
occul amos, limite. que ell D10 a ceila, a appo, ir.üo não
approyal'á e e pl'OC der, ma ha de n id rar o tl'atado
nullo, po!'que não 11a maiO!' nullidade no c ntratos que a
falta de liberdade dos ontl'atanl ; lia d v,' 11 S 11'0

ceder, não um dir ito, ma um faclo c n ummado pela
natureza das coi a~ porque a nar.~o fl'a a não tem remedia
contl'a a na 5.0 forle » (1).

IV. - Nova Missão do Visconde do Rio-Branco
ao Rio da Prata (1870-1871). - Troca de papeis
de ambos os lados. - Tejedor.

Ol'ganizado o Gabinete •. Vicente, m 29 le Setembl'o de
1870, Paranho , que, de ,olta do Pal'aguay fõra ~ ito Vi 
conde do Hio-Branco, é mandado noyam nte m lUis ão E pe
dal ao PraLa pal'a nego ia!' o tl'atado definitivo d paz e os

(1) omp. Uomm en :obre a.' Forca' oudina.: « ub. crevel'
o abandono do territorio, o que é. enão reconh ceI' a impo ibi
lidade da re i, leo ia?, emelhanLe t.l'alaclo não I de modo algum,
uma obriga ão moral, e toda nação tem o dir ito de 1'0. gal' com
a espada os t.ratado, que a humilham. "
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outro' tnttadu: que d 'viamo celebl'ar 'om o Pararruay (1).
O C'l'pil'ito qu elle ia en ontl'ar na Chan . lIada .\I'genlina era
outl'O. O D". ,al'lo.. T jedol' 'ub ·tiluil'a a :Um'iano Yarela c
II'oeuI'ava I'e. tauI" I' m toda a 'ua fUI'ça a c1au:-iula de limites
(lo TI'atado da .\.lIiança de que e te al))'il'a mão no Pl'oto 0110
de 20 d JlInh (1 10), na ::'iota 'obl'c a o 'cupaçã da Yilla
O id 'ntal, na' di'cm; i) de Maio de 18(j0. U advel' ario
que Rio-Bl'anl'u ('n onU'ava aO"Ol'a, nil era um ' pil'ito eivad I

de id alismo com a raça d 'Vat'elas um hlllllanitario, um
apaixonado da~ nobl' palavra, que, pal'a alnll' um prin
'ipio, [1<U'a ompór um bello peri do, abandonal'ia um tel'l'i
trio' ra um politi o exallado b IIi 0.0 cuja.. ota ram
I vada. ao n 0'( iadol' ainda canJ nte da la\ a liquida que
n' lia' 'oITia' um patriota, que frtlla, a ú ambi fio, a ol'gu[ho,
à . u ceptibilidaJ an te lU' á razão, à g n 1'\). idade, ao de
'intcre edopaiz;plll'ultim ,1ImBurO'I'avcdapcnna quecon,
lruia l'lIe me mo, c 1 r i ó, o odigo e o l~ lo diplomatic
o que, o di'len ava d bl'igaçõ qu o outl'U' e im-
punham, obrio·uva· , d poi ,a xpli açüe. que o OlH1'o s
. abiam P uI al'.'1 I óde lei' uma pagina oa' lUemol'ias

(t) E la ultima mi--úo e p cial d Vi 'onde do Rio-Bl'anco (a
quinta que d mpenlJou no Rio da Pl'ata), começou m Outubro
de 1870 e terminou em 20 de }'evereit'o d 1 -1. .\.p na poude
elle neO'ocial' e oneluir em Bueno -.\:,"1'OS o .\ cOl'do pI'évio ent.re
os .\lliado pa!'a o aju te definitivo de paI. om o 1 al'agua)',
pOl'que foi chamado ao Rio de Jan iI'o, po!' onl 111 do Imperadol',
pal'a organizar um novo Gabinete. O. PI'oiocollos ela. onl'eren
cia. de Blleno -AYI'e. I al'a e e Ac ol'do cOlTIe,:adas em 9 de
Dezeml r d 1 Oe lerlllinada em 2 d Janeiro de 1871, Lão
publi 'ad . no Annexo n° 1 ao Helatorio do ~linisil'O dos eO'o io
E. tran"'eil' de 1 7:.... Fo!'am PlenipoLeneial'io : do Bt'azil, o

i'conel do Hio-Bpanco; da R publi a rCl'enLina, o Dr urlo'
T j doI', Mini. lro ela, I elac;õe. EXLel'iol'e~ da Republica I'" n
tina; e da Hepublica elo ruO'ua)', o Dr .\.doll'o Rodri·~uez. el'\'irão
ele ecpetarios n' a confe!' n ias: Pal'anlJo Jllniol', d poi .. Ba
rão do Rio-Bt'uno (ntão eel'eLario daI\Ii são E 'pecial do Bl'azil)
e Quirino o'ia 1'11 'iall\Iaiol' do Mini!'Lel'io la. Relações Ext.e
riore da RepuJ:li a Argenlina (hoje \ i -PI'e idente da Repu
blica.) Vel' no ppendic a ln tl'ucçõe de 12 de utubl'O de 1870,
dil'igiela ao Con elheiro Paranho ,dia depoi agra.ciado com o
Litulo de Vis onde do Rio-Bl'unco.
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(Relatorio ) apre mada por Tejcdor ao Congl'e o .\J'gcntino,
,em ver logo que elle é um e 'pil'ito pugnaz, um lib IIi 'ta
polell1ista me'mo, in:iO'ne; ma, tamb-lll lU a sua diploma-
ia não tem a olid z o de iO'nio, a finul'a COrl' pondente ao

impeto, á audacia e á bra\'U1'a; qu. clla perd em tempo
em tel'l'r:110 o que parece ganhaI' em garbo inv tida; pOI'
ol1tla, não c uma diploma ia d I'e 'ultado , mas d e[feito.
O parallelo bl'azileil'o d Tejedor n' . a:- n 0'0 ia Li e n'e sa
politica, ' CotO'ipe. \ arma pl'ef I'ida de ambo l' a e pada,
mas de um Alexand!'e qu COl'ta se o nó o'ol'dio, sem tel' ant :
vencido no Gnnico. m e utro têm i01paciencia, in apa
cidade de clis. imutaI" ancia de LI fecltal" p I' . ua onta
risco o golpe que lhe par e ce/'t iro, ma dirf I'en<;a que
Cot gipe allia á ombativiLlad o espil'ito d tmn a c;ão e a
facilidaLl e jovialidade ele al'a 'tel" a pa o qu T j uor
toma tudo ao crio, é ele. tituido eI lwmolLl', e pOI' natur za
intransigente. m mom nto otegipe, 'ummal'i ,apre. ado,
impel'io o, ncontra-se com Tejedor e d choque d' s . doi
diplomatas, de igual vivacidad e pre teza, !'e ulta o inopinado,
o golpe de E tado da A ump ão, a ma 'hadada h I'culea om
que Cotegipe racha, de meio amei ,a poJili a d' Tejedor om
ella o Tratado de 1,0 de Maio, que Mitre, . Vi ente, Ri 
Branco e o pl'oprio Tejedor lerão a maior c!ifficuldade m
soldar, até que outra vez Tejednr, no nio de Janeil'O, fende-o
ele novo, cle alto a baixo, com um golpe semelhant , e m
paga ao de Cotegipe. Com semelhante advel'sario é inque tio
navel a vantagem do tempel'amento cliplomati o de Hio
Branco, Oexivel, mas pel'. istentei conciliatorio, ma' sabcndo
o que queria; 'usceptiv'l, mas sem p rdel' de vista o inte
resse nacional; capaz de retl'ahil'-:e, mas ,em recuar uma
linha. Jt a superioridade de Rio-BI'anco que Ih clá a victOI'ia
final, isto 6, a real ização do seu desieleratum, do clesicle/'a
tum con 'ervador ele 186õ, como já 'e via: - r duzir O'

limites argentinos do art. ,16. o de Tratado Mitre-O taviano
á linha do Pilcoma o. De certo, muitas circum tancia ante
riores cr)llCOlTeram pal'a e' e I'e ultauo, mas desde que se
travou n'esse tel'l'eno o elueHo entre Rio-Branco e Tejeelol" o
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CJ.u d u o-anho d cau 'a ao pl'imeiro foi a vantagem que le
vava a 'eu con tenuol' na arte d tratar o negocio interna-
ionae no conhecimento do I irito e do' recursos da di-

plomacia, além de mai lu ida comprehen ão do vel'dadeiro
int re e aJ'gentino, i to é, UO qu a Âl'gentina con idel'ava
ompen 'a\ào I a 'lante da gll na d enlace digno e natUl'al

da .\lIiança o-en 1'0 idade e pIlldencia no modo de trataI' o
v n idu e o alliado, ponlo lodo d qu o pl'i ma pal'tidario
d 'U uma fal a imag 01 a Tej di' .

.\ itua~ã alterada, qu Hi -Branco encúntl'a em Buenos
\) ('C, nu fim de 1 10, e tú 'xpo 'la no 'eguinte Avi o ue con
\0 <1';0 do Conselho de E lado pal'a a e ão de 1 de De
z mbl'O :

« 1Ia l'azõe, [Ial'a l' I' lU o Govel'l1O \ro'entioo, embora
tive', indicado que ad ptal'ia um pI' cedimenlo o'enel'o o
pal'a com a Hepllblica do Par'a,o'uay na dejo-nação de eu
limite n Cha , ont nLando- m a linha do Pilcornayo,
[I" t nd agol'a di tenel-I-o, at a Ba1Jia N O-I'a no rigoro o
tel'mo du artio-o 1 du TI'aLado do I." de :Uaio d' 1 65.

( lia Lambem moti o. pal:a I' r qu o obl'edito Guvel'no
qu I' lU a ilha do Atajo s jc 'on idel'ada aI'gentina, e não
ac 'eita nem m mo a condição de fJue tenha o cal'a t l' de
neutralizada. É uma ilha muito impol'tanle pOl' ua po ição
e xten a' eoi alo'un luo-al' fl amai, ll'oxima da co ta argen
<J' ntina, em Olltl'O , pelo contl'al'io approxima mai da co ta
pal'uguaya' o canal mais navco'uvel flca cn tI' ella e e ta ultima
, la. o tl'atado nada ' diz xpr -amenle a e le re peilo
e só, im, qu a linha divi ol'ia eguin\ pelo rio.

~ Emflm, o mesmo Govel~no l'ecu a- e a dar cumprimento
Ú l1l'imeil'a Iau ula do Prot collo de 1." de Maio de '1865, lue
JlÜO pel'miUe ao Paraguay a fa 'uldade de levantar fortiflcaçõe ,
qu possam impedil' a fiel ex cllção da e tipula ões cio TI'a
lado. Allcga que esse Pl'otocollo não stá approvado p lo
Conwes o, e que tanto a opinião publica como a cl'elle Go
verno o desapprova, É de nolal' que a clausulas 2." c 3." têm
'ido ob en-adas,

« Em tue termos, .1'1. OImperador houve por bem dcLcr-
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minai' que seja om-iuo o C nselho de E tau PI no, no Pa(;u
ue S, Chri tOYam, no uia 'i do conentc, pIa, 10 hora 'da
manhã, a Dm de que aua um cio, 'enh r Con elh ir'o de
Estado motiye e re ponda ao eguinte que itos :

« L° e a Republica .\l'O'entina porventura contentar-:'
'om a acquisição do Chaco sómente até Pi!CoLUayo, com a
ilha do Atajo, e com a cc ão por no, a parte, da clita clau
'ula do Protocollo, convil'á ao Brazil annuir?

« 2,° e não limitar- . a i o im pl'Ol nO'aI' seus limit
até á Bahia i\"egm; se não c1 i til' da ilha, LUa r pitar a
clausula cio PI' tocollo, con"il'á aeceder?

« 3,° . e não cedei' d limit, até á Bahia ~ O'I'a, n m tão
pouco da ilha, e, alem di o, c1enega!'-s ao DeI cumprim nto
da I'efe!'ida clau 'ula, o qu conviJ'ú ao Brazil? C d r do 'pu
direito, ou declaraI' que con idera o Tratado prejudicaclo fiO!'
es e acto al'O' ntino, Dcan lo cada um du' AlIiado livre ptu'a
tratar cpamdamente com o PaI'aO'ua, , e não de" nd n nllllm
delle garan tia a Outl'O ,

« LO '0 I'a o ele respo 'ta neo'ativa a amba' fi" paI't ' do
ultimo lupsito, ha algum Outl'O expediente a CO'Uil' como pI' 
ferivel'? ))

O Aviso é a: 'ignado pelo Vi conde (d 'pois Marquez) de "
Vicente, Mini tI'O do ~egocio Estl'angeiro e Pre 'identc elu
Conselho de Ministro', O voto cle ~abuco (conferencia d'
i cle Dezembro de 1810) foi e te:

« Senhor! Conforme a orlem de V. 111. Imperial, con tante
uo Aviso du Ministerio los egocios ESLrnngeiro de 5 do
corrente, vou respond r ao, que iLos nelle pl'Op stos.

« '1°. Se a Republica AI'gentina porventura contentar- c
com a acquisição do Chaco sómente até o Pilcomayo, com a
ilha cio At<ljo e com a ce são, por no, a parte, cla dita clau 'ula
do Protocollo, convirá ao I3!'czil annuir? »

({ Qualquer que seja a imp0J'tancia cla Ilha cio Atajo; lual
quer que seja a inGuencia, lue no futuro po sa ter a primeira
clausula cio Protocollo do L° de ~Iaio cIe 186õ, em meu con
ceito, a annexação dessa ilha á soberania al'gentina e a renuncia
a e, sa clausula elo Protocollo são de grande vantagem relativa,
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con eguindu- ,por 'le meio, que a Repullica Argentina
reduza súmenLe 'llé o Pij ama 'o a pI'etenr,üo de toda a mar

I'm direita do Pal'aguay até á Ba1lia ~ gl'a.
« .Te-ta h~potlle:e:

o: Fi a alva a que 'tãu do dil' 'ito da Bolivia de de u
01) mp até a B'lltia ~eOTa.

« Fi am alva tamb m a yilla' povoaçõe' pal'aguaya'
fl'ont iI'U á A umpc:ãu outras villa

« Fi ad. mai ill'anticIa a independencia du Paragua , e
li\'!' o Dl'azil da umpli idad de uma onqui ta que envolye
popula ões I al'a::"ua a ,

« ;\Iinha I' 'po 'ta é, pai affil'mativa.
« 2," e não limitar-se a i '0 e im prolono'ar eu limite

até a Duhia N gl'a; se não de, i til' da ilha, ma re peitar a
c/au ula do P"otueollo convil'á acced r. »

« E ·ta 'Iau. ula é a "uint: - « Que em cumpl'imento
fI. do Tratad d Allianl:a d ta data e fal':- o demolil' a' fOI,ti
«{ica<:õ de lIumaitá, não 11 I'mittirá levantaI' pal'a o fu
« tUI' outra de igual natur za que po' am impedir a fiel
« x uçã ela e Li lula õe daqu Ile Tratad .

o: E k'l. dau ula e tá fÚ1'a de que tão e não podemo exigil'
ua xecu<:ão, sendo c I'lo que o Prato 0110 não foi approvado

pelo Congl' o, 'omo era e sen 'ial pal'a ua pel'feição.
«.\. demai .. , e ta clau ula não L m importancia pl'alica,

demolida: a fortificaçõ' d' Ilumaitá, e no e tado a tua! do
ParaO'u'lY lue ainda sel'á o m !TI pai' longo tempo.

« POI'l':U1to, re pond I' i a e te que iLo conjunctamente com
o ter il'O, porque, afol'a a dita dau ula, a que tão ele um e
outro 6 a me ma. .

« 2.0 « Se não edel' cIo limite até a Bahia ~egl'a, nem
« tão pau o da ilha, e, alem di o, denegar- e ao fiel eumpl'i
« menta ela referida clausula, o qu com-em ao Bl'azil? CedeI' do
II. .. U dil'eito ou declaraI' que con. idel'a o TI'atado pl'cjl1llicado
« por esse acto aI'gentino, ficando cada um cios Alliado liu'
« para tI'Utar sepal'aclamente com o Paraguay e não cle"endo
«"nenhum delles garantia a outro. l)

« Entendo que e se actos da Republica \rgentina, l'elati, o
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aos eos limites com o Paraguay, não pI' judicam ao Tratado
da Tripli Alliança, porque a' lU :tÕ. de limit . fical'am
re 'er,;ac1a . n sse Tratado pal'a tl'atado: p'u,ticulal'e en tre cada
uma das, obcrani,:; alliada e o Peua O'uay.

« Assim tenho, eml re 'ustentado, e i. to re ulta da L:xpre-
õc do AI'l'. 10 e 16; Art. 10 palaHa':« Concordam entl'e

« si as Altas Pades Conlractante que as {I'anquezas, lJ1'ivi
« legios ou conce ões, que obtenham do Cavemo do Pw'a
« guay hão de ser comlnuns. » Que obtenham.. , ü'ahi I'e ulta
a idéa do: tratado. particulares aI' m do lI'atado c II ctivo;
Ál't. '16.°. « Fica estabelecido que os ALUados exigi1'ão do
« Cavemo do Pa1'a{jllay que celebre com os 1'e peclivos Co
\( vemo tratados definitivos ele limites. » Ei ' ahi : Tl'atado:
individuae', além do tl'atado coBe tiyo que t'm pOI' obje to a
li\TC navega ão do' rio " a in lei endencia du Paraguay e ou
tl'a luestões de Dil'eito Publi o Intel'nacional, ou de intel'e '
geral dos AlIiados.

« ~ sse: tl'atados particular 'de cada 'obel'ania obl' 'eu'
limit s, os outros Alliados não :úo partes, mas somente ga
rante..:.

II E sa O'al'antia, pOI'ém, de"e o Bl'azil r cu ar ao tl'atado de
limite da Republica \.rgentina om o Parnguay, 'e e' 'e tl'a
tado enyolver e pl'ejudical' os direitos ela Bolivia na mal'O'em
direita elo Paraguay, direito I'esalvad s pela ata de '1.0 ele
Maio ele 1865; se, outl'O 'im, esse tl'atado c mpl'eh ndel' a ilha
elo Atajo, não comleehendida na e ,tipula ão elo T('[\lado ela
Tl'iplice Alliança,

« Sobecleva qu a estipulação de limites, celel rada no Tra
tado de Tl'iplice l1ian(;a, tem siJ explicada entl'e os lIiado
e o Gov rno do Pal'aO'uay como não tendo um caractel' defi
nitivo, rigol'oso, e ab 'oluto, mas depenel nelo de di cus ão
de provas do dil'eito pI' existente de cada uma das pal'tes antes
da gu eea.

« As xplicações dos Plenip tencial'ios no 2.° Pl'otocollo
relativo ao Teatado Preliminar (1), deixam bem claro o pensa-

(1) O Protocollo de 20 de Junho do 1870 (ACCOl'do Preliminar
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mento de qu e::c limit s el'ão decidido á vi ta do títulos
e alJi é expl'e am ntc a1'l'edada a idéa de conqui ta.

« O Avi '0 re el'vado, qu - contém o que ito 'obl'e ~ quae .
é oU\'ido o Con lho de Estado, ainda conrirma c le p n. a
mento.

( rIa razõe. I al'a I' ", diz ell , que o G vemo Argentino,
II embol'a tiv e indicado que adoptal'ia um pl'ocedim 'nto p;e-
« nel'o par'a com a H publica d Pal'aguay na d . io'na~iío
II do ~e limile no Chaco, contentandu- e c m a linha do
II Pilc ma o, pI' t nde aO'Ol'a di tenel I-o até á Balua ~e~l'a

« no' l'igOl' o: t I'mo d al't. 16 de reatado do 1.0 d l\Jaio
(( de 1 60. »

« O m o pal'cecl' é, portanto, que se não deyé con ideral'
pI' judicad o tl'atado p lo que diz r 'peitoao aju te d'rinitivo
de paz, na ~ação do' eio , indep nd ncia do Pal'agua)',
outm que tõ. LI' intere e intel'l1acional e olle livo do
AlIiado' mas que dev o Bl'azil r til'ar ua garantia quanlo
a tl'atado d' limite ntl'e a Republica AI'O' ntina e Pal'aO'ua
na hypothe'e' r r rida, itando o B1'ilzil uma grande I'e -
pon abiliLlad moml e a umplicidade duma conqui ta. »

Enlr'etanto', m 9 de Dezembro (1810), I io·Branco, r 'jcdor c
ALlolfo Rodl'iO'uez, nc tam a n gociação para O' aju t d uni
tivo' de paz; c a n go iaçõe segu m em obstaeulo até ás
conrel'encia de 17 e 20 de janeil'O de 1811, em que Rio-Branco
c rejedor têm um primeir embate a re peito dos limite. Rio
Brnnco ali ga que nã e in tituir'a exame prévio do limite~

ao celebral'- e oTratado da Alliança; que ( o Governo~ AlIiado~

procederam reciprocamente m ab oluta confiança, c rto
de que, no aju te' finaes, o -guiaria a me ma pruden ia e os
me mo entim nto de mutua amizade e model'a ão, D e quc
o Paraguay tinha dil'eito a discutir, II P I'quanto é tambem
e:tipulação xpl'essa do Tratado de AlIiança que 'e I' peitará
a integl'idade territol'ial da Republica. »Como e v6, a aLtitud
de Rio-Branco tinha mudado da que tivera com Varela em L 69,

de Paz) aa igna lo na As ump 5.0 por Pal'anhos ( i conde do Rio
Bl'anco), Julio de edia, Cirilo I ivarola e Cado Loizaga.

III. 2
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e 6 e não deve dizer que elle falava agora a linO'uaO'em que
ouvira ao. Senauores Liberae , pOI'que e argumento da
« inteo'l'idade II e tá in 'inuado no Protocollo de 20 de Junho
de 1. 10, antes de compal'eeel' elle no enado para reconf rtar
se na linguagem da oppo i'üo c ntra o direito ue onqui ta
e em favol' das sua idéas intimas de velho Conservado!'. Não
'el'á, com effeilo, pequ no prazer para elle ouvir a palavra de
Mariano Yal'cla na boc a do Liberae , e a defe a do ParaO'ua
calorosamente assumida [elos mesmos que a signatam e ('eC,
rendal'am o Tl'atado com Mitl'e. Semelhant pl'Onuneiamento
equivalia, para Rio-BI'anco, a uma carla bl'anca. A qu tão do
limites é, pOl'ém, adiada por pl'oposta de Tej doI', e h O'a a y z
de Rio-Bl'anco triumphar do seu contendoI em matel'ia d
fidelidade e lealdade á Alliança. É o mini tI' da' R lações Exte
riores da Republica Argentina que vem agol'a declarar que o
Pl'otocollo annexo ao Tratado de L° de Maio de 1865, obre o
arrazamento das fortificações paraguayas, não fôra approvado
pelo Congres o Argentino. A gravidade d'e sa dec1aI'ação, por
parte do govel'l1o que exigia do Brazil o cumpl'imento incondi
cional de cada lettla do Tratado na questão do limites, póde- e
avaliaI' pOI' estas palavl'as da Nota dc Tejedor de 2'1 de Abril de
18'12 : « O Governo Argentino de nenhuma maneil'a houvcra
extranhado que o Brazileiro declarasse cadu o por e se m tivo
o Tratado de 1..0 de Maio. » Depois de semelhante confi são,
de que a guerra foi feita na intelligencia de uma alliança que
não fôra com pletamente ratificada, dar o Tratado de '1. ° de
Maio por ubsistente ou caduco era questão de mem c nve
niencia para o Brazil. a questão dos limites não deixara de
haver da parte do Brazil fluctuação intima, al'rependimento ;
não houye, porém, nenhuma abertura á Bolivia, donde xc1u
sivamente podia vir uma alternativa: a quasi-neutrali ação de
parte da margem direita do Paraguay; não houve nenhuma
reserva de ratificação em prejuizo da Alliança. Na que tão das
fortificações, porém, era uma grave contingencia, da parte do
Governo Argentino, ter escondido ao Brazil o que se pas ara no
Congresso, a recusa da ratificação. D'csse modo a gll I'I'a fÔI'a
feita por um dos Alliados no falso presupposto dE: que a Alliança
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era pel'feita : um stava, em sua consciencia, obrigado a tudo;
o outro excluira, sem o communicar, a obrigação que lhe desa
gradava. TO interes e do Paraguay e do seu proprio nome, o
Brazil abrira mão d'e sa clausula que repugnava aos Argen
tino'; ma o facto é que a revelação de Tejedor bastava, como
dle mesmo admiUio, para invalidar o Tratado de 1.0 de Maio,
e, portanto, para tirar toda força á sequencia de dithyrambos
e objul'gatoria que elle vai compôr sobl'e a belleza e a vio
lação da Alliança, quando Cotegipe assigna o tl'atados em
separado.

Adiada, tanto a questão do limites como a das fortificações,
ultimam o Plenipotenciarios, em 2~ de Janeil'o de '18'11, o
accordo previa para o tl'atado de paz, e tipulando o prazo de
tres rnez ,contados da troca das ratificações, para a retieada
das tropa de occupação. Apenas terminada a negociação,
Rio-Branco é chamado ao Rio de JaneÍl'o, onde o aguardava a
commissão de organizar Gabinete. Rio-Branco estava senhor
da in itações, esperanças e exigencias da nova phase em que
entrara, com T jedor, a diplomacia argentina; da suas vistas
obre o Paracrmy, ela sua attitude para com o BI'azil, do seu

preparo para futura eleição presidencial, em que era preciso
neutralizar a fOl'ça de Mitre.

V. - O « coup d'éclat » de Cotegipe (1872).

Em 18'11, à Visconde tio Rio-Branco está, a I rincipio, ab
sOl'vido na ,'en11ida campanha I al'lamental' pela emancipação
g'l'adual elos scrav s. Em Agosto, porém, quando o Ministe
ria, vencido o passo elifficil da Camara dos Deputados, sente
se seguro e tem certeza de fazer promulgar a lei da emanci
pação n'esse mesmo anno, a questão principal para elle volta
a ser a elos tratados de paz com o Paraguay, e para continuar
a negociação, que deixára penelente em Janeiro, nomeia o Barão
de Cotegipe, o qual parte em Setembro para o Rio da Prata.
Em 3 ele Novembl'O começam as conferencias da Assumpção
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em que o Dr. Mano I Qllintana repre nta o GOY rno AI'O'ell
tino, e o mesmo PI~nipoLen iario d . Pr LO ollos Para
nho -VaI' la, o Dr. Ad Iro Roul'io'uez, o l'UgllO, (I). D de
o começo o Lom é de de intelliO' ncia. TanLo oLegipe como
Quintana L m a ua poli Li a. lt uma partida flUf' 1 m de
ser abandonada cm m io p lo jogacl I' que ,'rnl,iss mni.
fl'aco do laclo paraO'ua c Lambem do lado 1Il'lIgllayo. O
diplomata com quem CoLeO'ipe 'e enconLJ'ou mÁs. llmpr,i\o
era exacLament o nego iadOl' que mai podia fa 'ililal'-lhc
a opp rLunidade de que Ilc pr isava, c 'hl'ir pspaço pnrn
a grande. man bra qu ell Linh' em m nl . A Cotr
gipe a Republi a \.ro·cntina d 'via oppôt' um ncgfJciat!ol' d
espirita tardo ou I'apido, ua c ou ri pid ,conl'ul'm 1'0. e
preciso, mas alma, n xiv I, iml a 'iv I mesmo, P que m
caso algum al andaM, . c o t 1'1' no da n go ia(;õc.. Em \' z
d'es e adver. ario, qu t ria lat'nado a a iO'naLma singular <.la

(1) Os PI' to 0110' d'e as eonf rencias da sUll1p,;iin, d I 71
a 1872, e tão publicados no .\nnexo Xo 1 ao Relalm'io do ~Ii

nisterio úos :\eO'ocio' Estraw'eil'os de 1 72.
E aqui não fóra de PI'OPO 'ito lembl'al' quanto s l'ia lltil publi

car, reunidos em volume, - pal'a e11 inamonto de illexp l'lo. rli
pIomala , aIO'un' do. qua dão nome de (I nfel'encia" a sim
ples conver a', - o PlotocoIlos da confel'cn ias do' nosSO
mai' notaveis estadistas e diplomata : Visconú do I'll"'uuy,
Visconde do Rio-Bl'an o, Marquez de . Vicente, Barão de Coto
gipe, Visconde do Rio-GI'ande, Vjsconde de abo Fl'io, Bal'ão do
Penedo e outros homen que. abiam estudar, di uU.' e escre
ver. _\.lgun. d'esses do Ulllento foram pubIi ado, ma' andam
aspaIhados em Annexos de I elatorio' que não e lão ao alcnnce
à~ todo'; assim, os PI'otocollos da' 'onl'OI'en ia. d PU]'iz qlJes
tão de limites com a Guyana Fl'an eza) entr o Viscondo do UI'U
guay e o Barão de Bulenval, em 1I111 .\.nnex 30 Hclatol'io d
1857; os da. conferencias do Hio de Janeil'o em Hl5G, !ltl' Pal'3
nhos (Vi. conde do Rio-BI'an o) e BOI'ges (limite com o Para
guay, Iibel'dade de navegação, etc.), no mesmu Helatol'io do1 57,
Annexo; os da conl'el'en ias de As. umpção e Bueno:-Ayr s eJl\
1 09, 1870, 1 71 e 1872, em que fomos repre. elltado' pelo Vis
conde do Rio·BI'anco, a lJI'incipio, e pejo Barão de Cotegipe, de
poi., no Relatorio de 1 72; o das 011l'el'en ias du Rio ti Jalleil'o,
em 1872, entre S. Vi 'enle e MiLre e das de 187. , de Hio-Bl'nllcO
e CaraveUas com Tejedor, em Relatorio. po. teriol'e:, etc.
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paz uma quasi impo ibilidade pal'a o no, so mini tl'O, a Re
publi 'a 1'0' ntina f i repr, entada POI' um negociador,
omo ot gipe, que quer'ia tl'iumphal', cl'ever ao eu go-

\" I'n um l'eni, vidi, vici; cheio contl'a o Iml el'io do Br'a
zil da me ma pre en õe que CoteO'ipe tinha contl'a a
R publi a l'genLina, mas, ao contl'al'io d'e te, não a e-
onuendo; cavalh il'o altivo, ma illudid no que em diplo

macia mai impOIta conhe er : a di, po i 5.0 exa La do ad\-er-
al'io; e a im facilitando a e te com a 'ua l'eLil'ada a ne

go la 'ao em epamd, por acr diLaI' que elle não ou aria
!.anto; collocando- e á ombra li Tratado da Allian a, depois
de haver 'onfe ado que n5. fOl'a lodo ell r-atificado e que não

bl'io-,wa a R publi a na I arte invocada pelo Imperio, i to é,
qu' nüo tinha, alor interna ional algum; não encobrindo
omu diplomata a paixã , o de ejo « de dar o golpf' final na

Alliança », de que e tava po uid, que far'á expIo ão no seo
M mOl'anuum de Jan il'o (1). Com litre, ou oulI'o n gociador

(L) " ,'urprehendido, pOI'óm não d :OI'i ntado, pela gravidade
d uma do laração emelhante,,, - do otegipe, de que ia trataI'
. pal'3thtmente com o Govel'no Paraguayo -" tive ainda a pru
dcncia nu 'o 'al'Ía J ara não m deixar al'!'a tal' pela corrente de
uma situa<;ão que a ponLanea eliminação de minha pe -00., "

- Quintana propuzera epem transferida:> a n go iaçõe- para
13ueno --Ayr , - " não con eguio s quer retardar, l,!uem teria
podido 'om justiça cen U!'aI'-me tiye o dado o golpe final a
uma AlIiança, que, afóra a liberdade da nayegação, e_tipulada já
no Tl'atado Ppoliminal' d Paz, da adhe 'ão á e tipulaçõe do Tra
tado de Puiz, 'I ue o Paragua . tinha accei tado llavia anno Ó re
1)1'e' 11 tará, no futuro, para o meu paiz, o dever de autorizar, contl'a
eu' d ejos, a n- utl'alização perpetua do Paraguay, de ti tentaI'

enol'me indemnisações, uja renuncia havia proposto generosa
mente, e de meno. cabal' a oberania do Paraguay, impondo-lhe a
pl'ohibição pel'petua do armar ua ilha e co ta ? " Memorandum
de Quintana, Buenos-A,'I' , Janeiro de 1872: Da neutralização,
Cotegipe de iste no TI'utado de Paz, á objecç.ão do negociador
paragua)'o de que não havia quem O'aranti e essa neutralidade.
Da prohibição de fortifiCai', desi te -lambem, " confiando em que
a nova ora de liberdade e pl'ogl'esso, em que entl'a a Republica,
tornariá impo ivel a repetição de facto' e receio que deram cau a
a inseI'il'-se em um tratado a sobl'edita estipulação, "
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de sangue frio, tel'ia sido difflcil a separação do BI'azil da Re
publica Ai'gentina. Quintana, porém, representando a politica
de Tejedol', resentia-se, além do seu temperamento individual,
do caracter d'essa politica, que a principio quizera annullar a
AlIiança, e agora queria ir até o extl'emo do Tmtado de 1.0 de
Maio de '186õ, mas que não adaptava os meios ao fim, e era
tão tensa e acrimoniosa na f6rma, quanto ind ci a, fl'ouxa,
inconsistente no fundo; diplomacia purament polili a, par
tidaria, theatral, que não trouxe o mínimo resultado para a
Republica Argentina. Outra politica, mais fil'me, mais PeI'
severante, e mais habil da parte de armiento, podia ter con
seguido do Bl'azil tudo que o Teatado da Allian~a gal'antio á
Republica. Foi por falta de vontade, que elIa o não teye; mas
se a sua disposi ão intima, generosa, politica, el'a mesmo
essa de renunciar a taes vantaO'ens, raramente uma Chancel
laria terá feito uma ampanha ao mesmo tempo tão traI alhosa
e vazia, tão pel'igosa e fu til, como foi a de Tejedor.

Nas primeiras confel'encias, Cotegipe conhece logo a tactica
e o espirito do seu adversaJ'io. Talvez para collocar-se em
posição inexpugnavel, eHe faz Quintana abrir-se na questão
das fOl'tificações, e Quintana, se não com a generosida le
com que Varela profligava o direito de con ]uista, com a
mesma il'reductilidade, manifesta-se contra a violação da
soberania do Paraguay. « Não p6cle », dirá. elle, « admittil'
« a inserção da clausula, proposta pelo sr. Pleni I otenciario
« Brazileiro, como o cumprimento de um compromi ·so in
« ternacional por parte da Republica Argentina, )} e depois
« de muitas razões: « Finalmente a Republica Argentina não
« deve exigir do Paraguay o que não acceitaria para si n'este
« particular. Não sendl) potencia maritima, e tendo extensas
« costas para gUaI'dal', não p6cle consagrar com sua autoridade
« moral o principio que se pretende introduzir. Longe d'isso,
« tratando-se da ilha de Martim Garcia, neutralizada desde
« largos tempos atraz, tem sustentado o seu direito de forti
« fical-a livremente, e esse direito lhe foi expressamente
« reconhecido pelo Brazil no Protocollo datado de 2õ de Fe
« vereiro de 1864. Deve pois deixar ao Paraguay a liberdade



A. Q E TIo ARGENTI:\'r\. 31l

« que para si l'esel'''a » (Protocollo de 4 d ~o"embro, '1 i 1).
O me mo dirá Brazil lo direito d onqui ta, porque é o
direito de conqui ta que e tá envol"ido na érie de exigencia'
que faz Quintana m 30 de ovembro: qu o Alliado limi
trophe ja juiz exclu ivo da l'ec\amaçüe do Paraguay; qu
os AJliados não po am ingeril'-se na que tão pam exio-ir do
Paragua a conce ão de « uma só polleo'ada do limite esta
belecido pel Tl'atado d Alliança»; que não po . am tl'atar
da 1az com o yen ido, antes u'ell reconhecer o' limite exi
gido ,ma sejam obrigado a cooperaI' om o Alliado de at
tendido pal'a dominar a re i tencia « sob1'e a base do pleno
vigo/' do T/'alado de /0 de Maio. »

D de qu p netm a inten ão do Governo Argentino, a 'i
tua ão da \.Iliança entre si e para com o Paragua , e a dis
po iç-es d' te, Cotegipe peàe autorização ao Goyerno Im
perial para tratar em sepal'ado (1). O Con 'elho de E tado .
ouvido em 22 de Dezembro 18'H, d poi do eguint Avi o
(de 16):

C( 10 parece provavel jue o Governo Al'o-entino e po a

(1) II Levada a que tão á confel'encia mini tel'ial, o Pre idente
do Con elho perguntou qual a minha opinião. Rc pondi que e

. Ex. e o collega: não se oppu'Zes em, eu concederia a autori
zação. Visconde do Rio-Branco, votando no me-mo entido
ob ervou: - 1\0 de empenho da mis ão, ora confiada ao Cote
{Jipe peeli-a (a me ma autori'zação), e se a tive se obtido não teria

ido acoimado de pasteleiro diplomatico. " (Revista elo Instituto
Historico, torno LX, (189~) parte La, Contribuição do Con elheiro
l\Ianoel FI'ancisco Correia sobre a Mis ão Especial do General
l\Iitro ao Rio de Janeiro em 1 72). O con elheiro M. F. Corrêa
foi o primeit'o ministro do 1 egocio E trangeiros no Gabinete Rio
Bl'anco (7 de Março de 1871 a 28 de Janeiro de 1873), e n'es a
qualidade a signou a Tota a Tejedor. 'um Gabinete presidido
pelo Visconde do Rio-Branco, e tá vi to que o papeis diplomatico
importante' do Governo, com relação ao Prata, emanavam d'elle.
As 1 atas a Tejedor tom todo o ignaes de sua mão, fomm lida
depois por elle em Conselho de Gabinete e submettida como
todo os documentos diplomaticos, ao exame e appro"ação do
Imperador. Na Camara e no Senado, e sas Notas foralU franca
mente attl'ibuidas, e com razão, ao Vi conde do Rio-Branco.
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entendpr com o Paraguay obre a questão do tel'ritol'io do
Chaco.

« lIa, porém, fundada razão pam Ter que o. aju te com
o Bl'azil nno encontl':ll'ão difficuldade.

(I O Plenipotenciario Oriental, dando a r rcpb r que julga
demasiada a exigen ia arJYentina, e inclinando-'e mai' á
no a politica conciliadora toda\ ia pro ma livral'- e de com
11'001 ttimento c m algum do Alliado , allrgando que o seu
paiz não t m igual nem gl'ande inter . e ne....e aju teso

« N'estas circumstancias , ua Alteza ImpcI'ial » (a PI·inceza
Impel'ial D. Izabel, então Regente do Imp J'io) « d eja ouYir
u pal'e el' do Conselho de E tado sobre s segui ntes que ito :

« 1°. O compromi o do Al't. 11°. d Tmtado de Alliança de
'10 de Maio t865, obriga o Alliados a sust mal' 111 omo limi
tes da Republica ArO'entina o.. que ella d iJYnou DO Art. '16.°
com ba. e para o seu Çljuste de I az nll1 o Paraguay?

« 2°. ~ão sendo po: ivel um accoJ'C1 commum, convirá
que o Plenipotenciario BI'azil iro tl'ate s pal'adamente com o
Covel'no Paraguayo, que se mostra a i ' o di 'posto, 'obl'e a .
bas . do r fel'ido tratado, gat'antindo os direitos do Brazil, e,
com e. t.es, os dos outros Alliados, no tocante á liberdade da
navega.ç.1.o e á iod mnisações da guen'a .
, « 3°. Convirá o alvitre de tratal'mos pal'adl'lmente, se o
Plenipotenciario AI'gentino, pI'eyendo a. dirncuLdade' da sua
que tão dp- limites, ou pOI' OUtl'() motivo, não quizer c I bl'ar
o. ajustes de6nitivos de paz com o PI'esidente actual, alle
gando que este se tomou Dictadol' com a dissolu ão do Con
grcs 0'/

« O Pl'esidente declarou, em Manire 'to publico, que tomara
aqueJla medida extrema e appcllc\Ia p:ll'a a Ilação, pOI' tel'
d' coberto uma con pil'ação, em (Iue estavam envolvid s a
maior parte dos membros do Congl'e soo Foi d pois de se
fa 'to, e de estar convocado novo Congl'esso, hoje eleito, que
os Plenipotencial'ios dos Governos Alliados entrega~am suas
cl'edenciaes a esse mesmo Presidente.

« 4°. Convirá que essa sepamção se dê, ainda que o Pleni
pot ncial'io Argentino, que tem recu ado reconheceI' como
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nbl'iO'atoria pal'a O seu Goyerno a dau ula do Protocollo an
n xo ao Tratado de 'lodo laio parte integrante deste, por
fim o accei te como tal?

{( E a lau ula é a que mandou arra ar a fortificaçõe
paraO'uaya e véda que outl'as e levantem no littoral da
1{ publica.

{( --0. não con ii' que, em nenhuma da h, pothe e figu-
rada', o Plenip tencial'io I3l'azil iro tratl:l eparadam nte, não
p ti ndo hayer então aju t definitivo de paz, que medida
co rcitiya. e de em tornar contra o Paraguay pal'a obriO'al-o
a elebl'ar o dito aju te? »

A ignaya o Avi o o Con lheil'o Mano I Franci co Corrêa,
qu , como ficou dito, ra mini tI'O dos r egocios E trangeiros
no Gabinete Rio-BI'an o.

Xa reunião do Con elho de E tado Nabuco opina d'este
modo:

« enh I'a! Pe o li en a a Vo a Alteza Imperial para
dizer a minha opinião obl'e o que ito , a re peito do quae
é onsultado o Con elho de Estado.

« 1° Em m u conceito, a I' ciproca gal'anLia e tipulada pelo
Art. 1l do TI'atado da TI'iplice lIian a não é um ompro
mi o fatal, . em arbitrio algum e em relação com a outl'as
c 'Lil ulaçõe do me mo Tratado.

o: m duvida, e a garantia I'efere- e aos tratados de li-
mite individualmente celebl'ados pelo AlIiados com o Para
gua , ma' conforme o respeito e o gl'ande fim da .\lliança.

cc e O' alliados estipularam a reciproca garantia do Art. 1'7,
tamb m e tipularam, no Art. 9, a garantia collectiva da inde
pendcncia, oberania e integridade da Republi a do Paraguay.

cc Que o limites, de cril to' no Mt. 1'7, não ão definitivo,
I'csulta dos Protocollos do Tratado preliminar de paz, em o
qua se admittio que tão sobre lles, e por consequencia a
solução conforme a combinar;ão do dito artigos.

cc 'e o lliados não ti e sem na \.lliança utro intere e e
outl'O fim que os seus limite', não haveria questão; elles se
riam garantes de si mesmo contl'a o Paraguay; ma , com
promettidos aos olho do mundo civilizado a manter a sobe-
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rania e a in tegridade do Paraguay, elles ão tambem garante'
do Paraguay.

cc E, pois, têm que YeI' se os limite pretendidos offendem
a soberania e integridade do Paraguay, e têm que recu ar
sua garantia aos \.lliados neste ca o.

cc Quando uma nação é garante de uma da parte contra
ctantes, ella não tem outro aI'bitrio que não seja o int r s e
dessa parte; quando, porém, é garant do tratado, ou d
uma e de outra parte, ella não [6de deixaI' de teI' aI'! itrio.

cc Ainda ha uma outI'a relação diplomatica que pMe auto
rizar a recusa da O'al'antia, e é e o Tratado de limite da Re
publica Argentina invalidar ou prejudicaI' os dil'eitos da Bo
livia, resalvados pela ota de 1° de Maio de 1865.

cc Concluo que o Go erno Impedal póde recu ar a ua ga
rantia se os limites pretendidos offendeI'em a integI'idade do
Paraguay ou os direitos da Bolivia.

cc Entendo mesmo que quando tal garantia fos e devida,
o Brazil não deveI'ia pI'e tal' for as contI'a o Paraguay; porque,
no estado em que e acha esta nação, a Republica Argentina
por si mesma póde constrangei-a, sendo que, conforme o
principios do Direito Internacional, a garantia s6 deve CI'
prestada, quando o Estado garantido não tem meios paI'a fazer
valer os seus direitos.

cc Aos que itos 2°, 3° e 4°, a solução que vou dar é uma
e a mesma, isto é, que, em todo o caso, o Brazil deve abster
se de tratar individualmente com o Paraguay, ou obre O'

seus limites territoriaes, ou sobI'.c as que tões relativas á lla
vegação dos rios, e soberania do Paraguay, etc.

cc Quanto aos limites, porque assim daria o Brazil uma
prova de lealdade na \.lliança e nas relações diplomatieas.

cc Quanto á navegação e outms interesses internacionaes :
porque conforme o Tratado, são objecto de tratados collecti
vos, e só pelo concurso das Nações AlIiadas podem ser manti
dos, sendo que o Brazil tomaria sobre si um gI'ande com
promettimento, querendo mantel-os a sós, sem esse concurso,
e contra essas nações.

cc Digo hoje o que disse quando foi consultado o Conselho
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de E tado sobJ'e a b pothese do tratado preliminar celebrado
pelo BI'azil em a Rer ublica Argentina.

« A guerra foi feita pelo .Alliados, a paz deye er feita por
11e por tratados collectivo como o Tratado e tabelece. O

procedimento d Brazil, separando-se da Republica A.rgentina
e tratando a sós, póde trazeI' difficuldades diplomatica graves
e imprevistas.

«: E não ha nece idade de te p1'Oceder. Exi tem o tl'atado'
preliminare de paz: e pel'emos que os outro, e possam
fazer. Que não se façam por culpa no a, é o que de emo
prevenir. l>

A con ulLa ao Con elho de Estado fôra imples formali
dade : o Governo lmp rial já tinha dado a Cotegipe a auto
rizaçã que pedira, e em 4 de Janeiro de 1812 enceta e te a
negociaçõ em epal'ado. 'e se mesmo mez, em dia a i-_
gna a ó com o PaI'aguay todos os tratados: a 9, o Tratado
uefinitivo de Paz e o de Limites; a 16, o Tratado para a
entl'ega ele ele 'ertol'e e criminosos; a 18, o de .\mizade,
Commercio e avegação, Era um golpe de Estado diploma
tico; a retirada anterior do Plenipotenciario Argentino, para
frustraI-o, não fez senão augmentar-Ihe o alcance e a repel'
cussão no Prata.

Em Buenos- yres é o lanc1al'd que primeiro dá a noticia.
A Nacion c tudo sombrio; culpa os protocollo Varela-Pa
ranhos-Rodriguez, que já importavam em quebra da Uliança:
« Vão romper- e nossas r lações com o Brazil; ficamo em
estado de guerra com o Paragua , e o tratado ultimamente
celebl'ado importa uma ~Iliança uo Brazil e Paraguay contra
esta Republica. Quando menos pensarmos, o Paraguay tor
nará a tomar po 'se elo terrenos que occupamo , e que pos
suia antes da guerra, e e tando Corrientes em guerra civil
sel'-lhe-ha isso mais facil. » (18 de Janeiro.) A queixa principal
é contra Varela: « Tomou ao sério uma doutl'ina que ervi
ria para arma de oppo ição, mas inadmissivel como ba e de
politica abia e patriotica; declarou que a victoria não outor-

. gava direitos; reconheceu no Paraguay jus para discutir que 
tões decididas pelo Ti'atado de Alliança; assentio a lue os c" ~."

• r •
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Alliado tratas em em sepal'ado, e ado) tau outeo' principio,
tão perigo o e arl'i cada orno aquelles. » A Republica,
orgão lo partido do Dr. Quintana, prega a alliança da Ame
rica r publicana contra o lmperi : « O 'onho dOUl'ado de
Balival' tem probabilidade de ser o complemento da I e olu
ção Americana, que, no entender d'aquell oTande homem, de
vera penetrar no coração do Brazil, cuja monarchia antolha a
se-lhe perigo permanente, como in trumento e ba e natmal
de reacções ad ersas .... Tema Brazil, Imperio circumdado de
Republicas, com as quaes ive em pleito por cau a de limite ,
que as que ·tões platina não e C011Yertam em questões
americana, e que um movimento geral n'e La parte do Conti
nente realize a feição delin ada pOI' Bolivar, e cale no COl'a ão do
Imperio para proclamai' os direitos da Bepublica, rep llindo
pal'a o outro lado do Atlantico a cOI'ôa los Bragança e peo 
crevendo, para todo o sempre, do solo da America livre a rea
leza, que alli 'e levanta, qual atalaia da vetusta Europa, e qu
se estende aos nossos dominio , á 'em Ihança do braço com
minante da conquista e tl'angeira. ão faça o BI'azil fian a
em no: . a fI aqueza, nem em no a abstenção. ma fai ca
ba ta para atear incendios. 'e il'rompel'em a' chamma , nã
se hão de apagar, emquanto não sti\' r de todo o ponto tl'an"
formada a pl1ysionomia politica e so ial do Imperio. » O Na
cional é ainda mais violento. É preciso que Mitre hegue a
Bueno -AJ're para. a acion mudaI' de tom, e citar a Re
{01'11la, do Rio de Janeiro, dizendo que não hou e offensa,
mas sómente um e1'l'O, da parte do Brazil, em tratar em epa
rado. É n'essa atmosphera do patl'jotismo argentino sobl'e
excitado que Quintana lan a, como um manifesto, o eu Memo
randum e Tejedor a sua :\Tola de lõ de Fevereiro, directamente
ao nos o Cavemo.

« Sr. Ministro », dizia Tejedol" « a Alliança d 1.0 de Maio
de 186õ foi um acto de necessidade, mas um acto providencial
que podia servir para estl'eital' a amizade de duas nações que
haviam combatido entre si em urna epoca não mui remota.
Tres annos de convivencia nos campos de batalha e seis co
bertos pelo amplo manto do Tratado do 1° de Maio, haviam
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começado a de'truir a muLua pI' occupaçõe , con olidando
a communhão de inter .' do Imperio om a R publica d
Prata. »

.\ _'oLa conLinha LI' ho omo e te relati\' á e tipulaçõ s ;
« G v I'n Imp I ial pod 1';1 c n el'var na Republica do Pal'a
O'ua, , POI' t mp in I finioo o num 1'0 d foI' ,a' Gur con idl'l'
n ce ria O'aI'anlindll, pOl' i ú pelo tempu de cinco an
n , a ind p ndencia e int gl'idad' t ITiLol'ial da Republica. A
nOJ'midadl d'e ta tipulac:ve não póde ficar o culta a nin-

guem. Importam a upa(;ão militar, á di cric:ão d um do
ven dor ,em, eu unico pro"eito, ou a pel'manen ia de um

tado d guenu d poi' da O'U ITa, ou, o qu· é ainda peor, a
allian a do \' ncid oro um do encedores contl'a o. allia
do cle honLem ou, e é pref I'ivel, um pr teclorado do Bl'azil
m favo I' do PaJ'aguay, Loda e tas coi a , ou qualquer

cI' lia', I'â avio la\';o mai f1agl'anLe do Lexto do Tmtado d
'10 de Iai\, que Jll'ohibio xpre amente to lo prote ·torado,
do pil'it qu o in pil'ou em geral contra o d spoti 'mo de
um hom m e m favO!' da liberdade e ind pcndancia de um
povo ..... » E ae r ntava, 0111 irlO'ular ing nuidad, em
pen ar qu ante le fCl'i!' () Irnpel'io, o seu arO'umento faria
ol'l'ir o que eonlt ciam a lll'eten\,ào ll'lldiciol/al llo <I Yice-

R inad » : « ~a g!'and de~gra\,a do Pa!'agua~, u: E tado
J'epublicano 00 :\'o!'te ui da America mprehenderiam
tal\- Z o pl'oLecLol'ado de outl'a I' publica ". ma nã com
pr hendCl'Íam nunca a garan ti-l epal'ada e a occupa ão militaI'
ainda d pois da gu l'l'a, . ómente pelo Impel'io qu paI' sua.
condições n:üul'ae lIão póde garantil' bem a cxi Len ia de uma
Hepublica, ajudando-a a ahil' do abi mo em que c hiu. 01))'0
lectorad , em Lal ca '0, sel'ia, m ouLro termo a aI Ol'p 5.0,
e d' ·te modo a Republica Al'genLina apparecel'ia ante a na
ções como fazendo a Alliança e a guerra para o engl'andeci
m nLo do Impel'io. »

melhante linguagem da Chancellal'ia Arg ntina, que ella
dep is agl'avará, punha a paz entl'e os Alliatlo' á mel'CC do
humoI' cJ estadi ta brazileiro qu tive cJ redigil' a I'e 
po ta. Esse estadi La ra, felizmente, o Vi conde do Hio-
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Branco, que não precipitaria um rompimento por causa do
estylo diplomatico de Tejedür. Em 10 de Março (1872) o
as umpto em questão vem ao Conselho do E tado : o GOyel'nO
ente que pl'ecisa de toda a ua model'a ão e energia I al'a

evitar él'ias consequencia . A primeira que tão é a ratificação
lIo Tratados. O A iso de convocação é este (23 de Fevereiro) :

« 'eeificando-se o caso preyisto de não ser possivel nego
ciação colIectiva do' Alliados com. o Governo Paraguayo, pe
lo motivos que são conhecido' do Conselho d'Estado. o 1'.

Barão de Cotegipe, Plenipotenciario Brazileiro, celebrou o
ajuste definitivo de paz poe parte do Imperio.

« Estes ajuste, que V. Ex. apreciará exactamente, por to
do' os documentos juntos que a elles se referem, con tam
de um Tratado em que se estipularam as condiçõ s geraes d
Paz, e de trez outros relativos aos Limites, ao Comm rcio e
-avegação, e á Extradição de criminosos e de el'tores.

o: Estando os ditos ajustes submettidos á ratificação de
'. A. a Princeza Impel'ial Regente, lIa por bem, a Me ma
Augusta Senhora, ouvir o Conselho d'Estado á 10 horas da
manhã do dia '10 de Março, no Paço da Cidade.

« O ponto sobre que o Conselho d'Estado tem de consultar
com seu parecer é o seguinte:

« Ha motivos, e assaz poderosos, que devam obstar á ra
tificação de todos ou de alguns dos referidos tl'atados? "

As ignava a convocação o Ministro do ~egocios Estran
geiros.

No seu parecer, extenso e fundamentad , Nabuco mostrou-se
absolutamente contrario á politica seguida. O "oto começava
assim:

« Ainda insisto na mesma opinião, que tive a honra de
manifestar perante V. A. L na antecedente conferencia, i to
é, que, tendo sido a guel'ra feita pelos Alliados, a paz deve
ser feita pelos Alliados.

« O que digo é a doutrina consagrada pelos autores do
Direito Internacional, sendo entre elles Kluber, § 344, que diz
a im : Nenhum elelles (alliados) póele concluir a?'lnislicio
ou J1a~ separada sem o consentimento elo seo alliado.
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« ão di imulo que a Hi toria nos mo tra tratados de paz,
celebrado por um alliado jue e de pI' nde de eu alliado ;
a 'im, o Tratado de paz feito om a Republica Franceza,
ann 179, em Braziléa, pela Pru ia, quebrando a alliança
com a Au. tria e outros E ·tado , obrigado a pro eguirem a
,O'uerra, que 6 e concluio pelo Tratado de Campo FOl'mio.

«Vimo Japoleão L°, em 1813, abandonado e hostilizado
pelo eos alliado da ye pra.

« E t facto il'l' O'ular , porém, nã derogam o princi-
pi e não [ódem er in" cado para con equencia juridica.

« O Direito Interna ional é o mesmo Dir ito Privad appli
cado á naçõe.

« E conforme o Dir ito Civil, s6 podem de. fazer o contra
c os aquelle qu o fazem.

« \ im qu , não obriga ao outros o que um faz, quando
o contracto é tambem de outros e commum a todo . »

Depois da anal e do Tratado de 1.o de laio de 1 65, para
fim de m traI' que a negociaç-e com o Pal'aguay

deviam el' collectiva , o voto conclue a im:
« que pOI' m, que autorizou este Tratado eparados

lue rompem a Alliança e o Preliminar da Paz?
« O vis Impel'ial, p lo qual foi convo ado o Conselho de

E tado, diz que, vel'ifi,crwelo-se o caso pl'evisto ele não e1'
« 1JO sivel a negociação collectiva elos Alliados com o Govemo
« Pa1'aguayo, pelos motivo que ão cOllhecielos elo Conselho
« de E lado o Barão de Cotegipe celebl'ou os ajnste defi
« nitivos de paz pOI' 1Ja1'te do Impm'io.

~ Examinados os Protoc 1I0s sujeito ao exame do Con elho
de E tado, não me parece \ el'ificada a impossibilidade de
tratado collectivo, impossibilidade que autorizas e o Brazil a
traLar s6.

« Mostram os Protocollos que a discussão do tratado com
mum stava concluida, e este approvado e ajustado, quando
sobreveio a difficuldade.

« Era muito natural, e não para extranhar, que, approvado
o tl'atado commum o Ministro Argentino pedis e a olução
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do limite, pOl'que o'e:'a olu 5.0 dependia a ul'mcza du
traLado cummum.

« Mas, se a impo 'ibiliLla<1e do tl'atado commum pl'OC <1
da impo: ibilidade do tl'aL'lL!o de limites a impos 'ibilitlad
do tratado commum nüo póLle sei' attl'ibuilla ao Gu\"Cl'l10
Argentino sómente, ma taml em ao Bl'aL.il, pOI'que t do
convieram em que - não saia fil'1/wdo o tralado conWlIIl1l
senão depois de reconhecido o direito telTiloJ'ial ele cada 1/1/1

dos :llIiados intere adas, Bm:::il e Republica Argentilla.
(' A impo ibilidacl do tratado oe limite. não l'a razüo

pal'a o Bl'azil fazer a ,ó trataoo commum, ma I al'<l não
'e fazer o ll'atado ·ommum. Oque pedia o Mini tI' \.l'gelltino,

em 30 de ovembro de 1 /1, não Cl'a senão a ·on. equcncia
do que se coneedeo m 9 d D zembro de 1870.

« POI' outro lado, em 30 de . o embro oe '187l nüo coava
ainda o caso extl'emo cio LI'aLado eparaclo.

« Com effeito, o Mini. tro Argentino pedio afinal que os
Plenipotencial'io e tl'an portas em á idad de Buenl
Ayre: para ahi re 01vel'- 'e a clifficuldade.

« O Ministro Odental dizia que oesejava in tl'UC .Õc. 00
eo Govel'no, pOl'que a n;o tinha para e te ca'o impre\"i to.

« A prudencia exigia qu , em negocio tão gl'aye que pooe
ria importar o rompimenLo da Allian a, se exgotta sem, ainda
sem esperança, todo o::; meios, CJue . e ouvisse a ultima pala
Vl'a dos Governos AlIiado . Ao demais, a Republica OI'ienLal,
que tão inclinada se mo. trava para o Brazil merecia e. La
deferen ia. •

( Foi, porém, o Plenipotenciario Brazileiro que r mpeo a
negociação, declarando, para 100'0, que trataria POI' si ó com
o Pal'aguay.

« D estudo cios Protocollos I'esulta que a Republica Al'gen
tina, quanto á quesLão de limites, teve sempre toda a fran
queza e pl'ecisão, ,empr di se o que queria;

« Que o nosso l\Iin istl'o sobre essa questão tergiver ou,
recorrendo a adiamentos e que tã s de fÓI'ma.

« Fosse como fos e, e ainda verificada a impo sibilidade
do tratado conectivo, concluo como comecei, dizendo como
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empre tenho dito, que não deve o BI'azil, elle . Ó, fazer com
o ParaO'uay o tratado d finiti de paz, naveO'ação, e garantia
da indepenclencia do PaJ'aguay, porque esse tl'atado será
irt'i orio e su ceptivel de n equencias fune ta. e im pre
vi ta .

« Pe emo a con 'equen ias das duas hypothe 'es, de
faz ('m ou não faz 1'111 o tratado.

« e o não fiz rlTI
o: Continuará o slaln qlW cio limite ante la O'uerl'a,

ma nenhuma uro-en 'ia ha d outl'OS limite. ub i, tirá o
Tratado Pl'eliminaJ' d ~O de Junho infinitam nte.

« inda e em inc nvenient . ub i te até hoje o Tratado
Preliminar de Paz com a Republica Argentina e ante o TI'a
tado Prelirninal' de 20 d Junh qu nenhum tl'atado, que o
r mpimento da Allian\a, e o pado encal' o de tomar obre
no, ontra tod , e até contl'a o \'lliado', a O'arantia
da independencia do ParaO'uay.

« A I rolongaçao do estado Pl'OViSOI'io, permanecendo as
no a f \'\a' n Pal'agua .

« E 't inconv nient ontinua, fazendo-se o teatado, porque
pai' lIe se e tipula lue as no as for\a continuam a pel'lTIa
nec I' no Pal'aO'uay.

« V jam a n equencia' d fazermos o tl'atado :
« R mpimnnto da \.lIiança e con equente pe('empção do

Tl'atado P,'eliminar;
« O pado en arO' de mant r ontra todo "e até contl'a

o .\1liado, a ind pt"nden ia, ob~rania e int O'('idade do
Pal'agua', o que qu)val' ao P1'Otectol'ado repeli ido pela
Allian a, p('ote tOI'uc1 ue facto e pela fOl'ça elas coi a ;

« Contingen ia de guerl'a, pI' ocada pelo conflictos que
a Republi n 1'0' ntina pode u citar, cuja h pothe~e ão
varia e impr i ta .

« Figuremo' alguma h pothe e I que são muito natumes
e logica, .

« Bepublica rgenLina não e tá obl'io'ada ao tratado
definitivo de paz e navegação, que o Brazil vai cei I1I'a(' com o
Paraguay I porque paea clla é um tratado inle1' alios, uma

lil. 21
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quebra da Alliança; poi bem, a Republica Argentina conti
nua a guel'l'a contl'a o Paraguay, contl'a quem hoje todos
podem, afim de impôl'-lhe os limites que pl'etende. Extende
ate á Bahia Negl'a a occupação do Chaco. Occupa outras ci
dade e povoações. Empece a livre navegação dos l'Íos por
meio de medidas fiscaes e policia s.

« Ou o BI'azil declara a. guel'l'a ou não.
« Se deelara a guerra pelo exercicio des es actos da sobe

rania argentina, faz uma guerra inju ta, ju tifica a idéa do
Pl'Otectorado.

« D'ahi diffjculdades que no podem Vil' das Republicas do
Pacifico, induzida pela Republica Argentina, e pl'edi po tas
pela má vontade que nos têm, em razão das questões de
limites e I'ivalidade lradicional de raça.

« Se não declara a guerra, e deixa o Paraguay á ÓS, viola
este tl'atado que vai fazeI', confes a o erro deste tratado,
incol're na cumplicidade, que de Java prevenil', da violação
da integridade do Paraguay, e incorl~e ne ta cumplicidade
como maior cau adoro - Ou a guel'ra ou o ludibrio.

« Senhol'a! Firme nos principios que tenho sempre sus
tentado opino contra a ratificação do Tratado.

« ão desejo que se faça o tl'atado de limites, porque não
será generoso e leal faz l-o desde que o nosso alliado não
póde fazei-o: não contesto, porém, o dil'eito que o Brazil tem
de fazeI-o sepal'ado ('1). "»

(1) SU1'gia na mesma Conferencia a que tão da de occupaçâo
da ilha do Atajo, solicitada pela Republica Argent.ina. Foi e 'le o
parecer de abuco:

II 1.0 Que ito. (Convem accedeT' á solicitação da Republica Ar
gentina 7)

« Suppondo o tl'atado definitivo de pn.z entl'e o Bl'azil e Pal'a
guay, devo dizer que ao Bl'azil convem abl'il' mão de uma occu
pação que 'e fundava s6ment.c na necessidade e direito de guerra.

II A occupação, com o fundament.o de velar o Bl'azil pela fiel
execução dos tratados definitivo com o Pal'aguay, 6ment.e sOI'ia
admis ivel e confe savel, se a illla, sem cont.e t.ação, fosse do
Paraguay; pOl'que conforme o. dit.o· t.l'at.ados, o Brazil ainda con
tinua a occupar, pelo dit.o motivo, o t.el'l'iLorio pal'aguayo.

'. II Sendo, pOl'ém, duvidosa a pl'opI'iedade da ilha, occupal-a
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Vimo a linguagem, o de abafo, de Tejedor em sua ata
de 15 de F ver iro. Quem re ponele a ella é o l\J.'inistl'o dos

egocio E trangeil'o do abinete Rio-Branco o que quer
dizer em a umpto do Prata - e pecialidade ua, - o
proprio Rio-Branco. Á referencia ele Tejedol' a antigas luctas,
e queciua por nós, o Co erno Brazileiro redargue rece>rdando
Mont Ca eros e a . ua pl'imeira .Allian<;a : « Não datam do
1.0 de Maio de 1 65 a relaçõe de perfeita amizade entl'e o
Brazil e a Republica. do Prata. E ·ta relaçãe exi tiam de de
a allianÇ<'l. de '1852 que libel'tou o E tado Oriental e a ReI u
blica AJ'<.rentina da I pl'e' ão d dictadores Oribe e Ro a .
A alliança de f 6t.í, bem que deve se exercer mui benefica
infiu ncia entre a tl'e oaç-es, ligando-as por cinco ao nos
de aCl'iflcios e o-loria mmuns m defe a de sua hon I'a e
dil'eito , já encontl'Ou aqueHa base soliua de uma
união não meno honl' a, e talvez de maior alcance politico
paJ'a a paz e pI' pel'idatle d'e ta parte da America. » ( ota
de 22 ue l\Jal'ç ) (1). E a Jota d 22 de Ial'ço pro oca a
de 21 de AIl'i1. Tejedor responde á lembl'ança de Ca eros
com a d lLnzaingo. A 1 ola com çava n'e tes t l'illOS: (\ A

d poi da paz é oc upal-a em nome do Paraguay, é prejulgar a
que lão da pl·opriedade.

melhor al'iJitl'io é abandonar a ilha em entregaI-a ao
Pal'aguay ou li Republica Argen tina.

" 2.° Quesito. Adiando essa desoccupação dá-se fundado mo
tiDO de queixa ao GODerno Argentino?: A minha re po la é
aflil'mativa, como con-equencia do 1.0 Que ito.

" 3.° Que ito. ão se prestando o GODerno Imperial á desoc
cupação im.mediata, conDem que. entre os moticos que allegar,
inclua o de não esiar ainda reconhecido se a ilha do Atajo per
tence á Republica A7'gentina ou á do Paragua!J?: A minha
I'esposta é n rrativa, orno consequencia do 1.0 Quesito. "

(1) N'es a ota dizia o Govel'l1o [mp rial ao Al'trentino : « Nin
guem negar'á li. Republica Argentina o direilo de fazei' pal'a si
casus úelli do que tenlla POI' ju lo exigir do Paraguay quanto ao
limite em que tão. O que nã.o se onformaria com o pacto da
allian~a e repugna l'ia á dign idad e à con ciencia dos outl'os
alliado. , é que c tes 1'0 em obl'igado a acceitar pa ivam nte a
re ponsabilidade elo que não pudes em di cutir e apreciar. "
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historia de tI'atado rotos pai' uma inlel'pl'etação int I'C ada
de suas clausulR , ou por não 'erem já necc~ ario a alO'uma
das parte contI'actantes, não é nova no mundo ... » E d pai :
« É cel'to, SI'. linistl'o, que a amizade de dou: p vos
izinhos não tem data fixa, como tambem não a tem a ini

mi ade. A batalha de ItuzainO'o não no' cpal' u paI'a cm
pre, assim como não no ligou para sempl'e a coopel'ação
brazileira que libeI'tou as H publicas rgentina e do ruguay
de seus dictadores Oribe e Rosas. » E ainda: « Que phcno
meno foi esse que permittiu que a poten ia accu ada por
todas as Republicas He panholas de inva õc de l I'I'itOI'io,
não encontl'asse difficuldad com o Paraguay, c os encOIl
tl'asse a Republica Argentina? »

Se em vez de Rio-DI'anco, com a sua dignidade calma e
paciente, tivesse cabido a CoteO'ipe re pondel' a Tej dor, es a
campanha de epigrammas e reconvençõe hi tOI'i a teria
degenerado talvez em uma guerra entre os alliados da vc 
pera ('1). Tejedol' teria pl'ovavelmen te recebido sob a f rma

(1) É entretanto, difficil precisara verdadeira attitude de Cote
gipe sobre o fundo da que tão entre o Brazil e a Argentina.
~a ua Carta ao Conselheil'o COI'rêa, publicada em folheto na
Bahia (Typograph·ia Con titucional, 1872), ob o titulo As ego
ciações com o Paraguau e a Nota elo GODerno Argentino de
27 de Abril, elle fará UIlla sél'ie de importantes revelações, das
quaes cum pre destacar as seguintes: "Apena aportei a Buenos
Ayres, abri-me francamente com o Sr. Dr. Tejedol', propuz-lhe
que nos puzessemos de accOJ'do sobre tudo que deves emo exigir
do Paraguay, de sorte que não apresentas emos alli diver"'encias
que enfraquecessem a força moral da AlIiança' clJeguei até a
propor-lhe meios de coerção contl'a o Paraguay, quando este não
quize' e assenti!' ás no a PI'OPO tas. Eu refel'ia-me as duas
que tõe que ficaram adiada para as negociaçõe d'A umpção;
- limites e fortificações. . Ex. evitou selllpl'e entrar em mais
intimas explicações e tive de l'ecolllel'-me a reserva exigida pela
minha posição. Pal'eceu-me comtudo que o Govel'no AI'gentino
di 'punha-se a fazeI conces, õe ao Paraguay, ma' que queria
fazei-as espontaneas, . em a menor sombl'a de influencia dos
outro alliados..... Em A, ump ão a intimidade em que viveu
com o Dr Quintana autorizou-o a er mai expan. ivo : " Um dos
meus maiores temores el'a que o Goverllo Pal'aguayo, não jue-
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de" TO ta a carLa, datada da Hahia, ao con elheiI'o Correia: « Se
a d peito de nos a moderaçã e longanimidade nos virmos
cOl/slNLngido a r pellir pela força oefensa á nos a oberania
e dignidaJe, não p rder mo da memol'ia a recordação que
ol'a e no de p I'La da gloria de ltuzaillgo, já que o
angue bl'azileil'o derramado em Ca era pela libertação do

no . o Aliiado, e nos campo do Pal'aguay, não ba ta para
lavaI' a mancha de uma batalha perdida ou de exito duvi
do o... » Ou e te outro tI' ho: « Mal'tim Garcia tl'anca a
pOI'ta do 1 l'uO'ua Jo Guazú, domina com eu fogos a
co La riental' rl'ito tl'ancal'á Alto Pal'aná e a foz do
ParaO'ua ; Villa O cid ntal, di lante 868 milhas de Buenos
AYI'e', é um quartel d tl'opa e não uma colonia civil; o
E treito d Mao'alhãe ,'el'á um novo Gibt'altrar, ou um mais
ext n o Dardan 110, para a R publica do Pacifi o. Por
entl'e a cel'l'açõ d Prata d scobl'em- e o raio de luz em
que têm fito lho cu arO'onauta lolitico ... AdmÍl'o
o , ma , I 01' Deu , peç -lhe que no não tomem por cegos
ou ignorante. » Ou ainda: « A ingenuidade com que . Ex.
(Tejedor) pro UI'a onvenc r-nos de que o haco deserto, o
Chaco, que o Pa1'llgllay nunca pode/'ia coloniza?', é nada em
compal'açã da immellsa divida p/'oveniel/te da gllel'NL (1),

rendo ou não podendo affrontal' o e plrlto de patl'iotismo do
povo, exaltado até o fanati mo, abandona se o podei', deixando a
nação acepltala, - entl'egue ao' AlIiado . E te temor, não em
fundamenlo, fazia com que ,eu aíTl'onta e o outro - de parecer
esposar a cau a do vencido contl'a a Alliança. Não duvido que o
e pecta ulo da mi-el'ia do um povo hel'oico 1'0 e p3.l'le pal'a quo
eu abafa e o rancor da lucla e lhe dedica e profunda ympa
thia. ão me defendo d'e e sentimento, mas at'firmo que elle
não leve influencia no que in inu i, como mel'ocendo no sa
appl'o\'3.~ão e el'ficaz coopel'ação. I) ot gipe di e afinal ao Dr.
Quintana, quando e 'te I'e olveu I'etil'al'- e, que, se o Goyel'no
Argentino 'e contentava com a Mis. ões o a linha do Pilcoma o,
o Brazill'ecual'ia tambem a ua I'l'On teil'a para cobrir a conce ão
e elle não '6 deixal'ia de CeleUl'al' tl'alados com o Pal'aguay,
como, em tudo, falia cau a COl11l11um com os Argentinos.

(1) Tcjedor mesmo, mais tal'de, no tratado que celebra em 1 75
com o ministro Paraguayo no Rio de Janeil'O de i te, da divida da
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traz á lembrança a tactica de certos mercadore que d pre··
ciam o objecto que almejam por adquil'ir, Infelizll1 nte, os
Pal'aguayos não p nsam a im, antes renitent aCI'editam
que o Chaco é I al'a lIes que tão de segurança intel'na e
externa, de ind pendencia, questão de vida e de morte
enfim, Allegam, a exemplo de Pedl'o o Grande, e talv Z com
mais razão, que o omno das bella filha d'Assumpção não
deve ser perturbado pelo e:tampid do canhão argentino;
que em' ca 'o de guerra póde ua capital ser de tl'Uida em
poucas hOl'as; que a occupação por fOI'ça' argentina da
Villa Occidental (que elles não podem colonizar a 10 milhas
de di tancia!) é um' padl'a to a todo o Pal'aguay e e p cial
mente á éde do Gov rno; qu suas rendas ão d fl'audadas
pelo cODtl'abando; que os cl'imino s e conspil'adores alli
acham asylo, e d'alli podem amea aI' constant mente a
segmança do Estado; que de uma divida se podem libertaI',
não as im da e pada de Damo les sempr C01'O cante sobre
suas cabeças (1), »

VI. - Missão do general D. Bartolomé Mitre aO

Brazil. - Accordo Mitre-S. Vicente (1872).

Entretanto não havia l'azão para uma de. intelligencia séria,
desde que, no fundo, o espil'ito de que estava animado o
Governo Al'gentino, salva a que 'tão de susceptibilidade
nacional creada pelos partidos, cra de concessõe ao Paraguay,
de contentar- e, em ultimo caso, com a linha do Pilcoma o,
acceitando o al'bitramen to sobre a Villa Occiden tal. Por
isso, a agitação bellicosa do começo de '1872 cede com a
missão elo genel'al Bartolomé l\Iitl'e ao Rio ele Janeil'o. Era

guerra em troca da Villa OccidentaJ, que el'a uma bem pequena
porção do Chaco.

(1) Cada do Barão de Cotegipe ao Conselheiro Manoel Fl'an
cisco COl'rêa, antes citada, opusculo de 41 paginas.
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um aolpe politico de me tl'e mandaI' Mitre ao Brazil n'e a
embaixada que o podia inutilizaI' para a futura eleição, e elle
nada con egui e ou :e cede e de mai á exig ncia do
Impedo. Cotegipe facilitara a enviatul'a, dizendo a Tejedor
que não tinha id eu propo ito rompeI' a \Jliança, que o
Gov roo Argentino podia fazer o que elle fizel'a, com a ga
rantias que ella dava a todo o alliados. A i\"ota tI' cadas,
de govern a gov roo, eram uma diffi uldade preliminar que
l\litl'e, o qual hega ao Rio em começo de Julh (1872); levará
tl'e meze a I'e olv r, tal era o e crupulo e exacção com que
Rio-Branco, e, pôde- e dizei', o Imperador, offendido pela lin
auag m da impr n 'a portenha contra o Imperio, apuI'a cada
allu ã , cada int nção de T Jedur (1). Em 19 Novembro,
porém, Mitre o Marqu z de S. 'iceote, plenipotenciario
bl'azileiro, a igoam o a ordo que re tabelece a Alliança, no
pé m que e tava ante dos Tratados Cotegipe, m todavia
to ar n'e ,e tratado, obdgando- e o BI'azi! a cooperar com
o eu Alliado nas negociaçõe I que por sua vez elle ia enta
boiaI' (2). I 5.0 deixou talvez de concorrer para e . a renovação
do Tratado de 1. 0 de Maio o onhecimento que Rio-Branco
tinha das idéa de Mitre, indicado tambem para as negocia
ções d'A sumpção (3).

(1) Ver na Memoria citada de M. F. COl'l'êa, mini tro do
eO'ocio E trangeil'o , o hi torico d'e a neO'ociação pI'eliminar

sobl'e a f rma do incidente occol'l'ido; cada palavra, cada reti
cencia da rOI're pondencia en tl'e T jedor e ol'rea, é pa ada por
uma rigoro a analy e, Mitr'e 'con eO'ue tratar' da que tão de
fundo, .depoi de tl'Ocadas a mai completas e ati factorias expli
cações sobl'e a ata de 27 de Abril.

(2) Apezal' de não seI' um documento inédito, reproduzo no
Appendice o Accordo Iitre-, Vicente, corno transcrevi no
Tomo II o Tl'atado de 1.0 de Maio, para fa ilitar o cotejo da
referencias de Nabuco, e outra, ao al'tigos d'aquelle convenio.
De toda a politica ministerial na que tão al'gentina, es e é o
unico acto que elle f'l'ancamente applaude, " porque o considera
Como a repal'ação dos erros da no a diplomacia. »

(3) Mitl'e empre pensou, como signatal'io do Tratado ele
Alliança, qne a linha do Pilcomayo satisfazia completamente as
a 'pi I'açõe' nacionaes, (Confidencial de Mitre ao seu Governo em
30 de Junho de 1873.)
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o Accol'do Mitre-S. Vicente não era o repudi da poli
tica dos tmtado em eparado; Lil'ava-Ihe, porém, toda a
gl'avidade que prJdia re ultar da de 'harmonia em qu , d p i
d'eJle., ficaram o Alliados. O golpe ue C tegipe creal'a para o
Brazil uma situação difUcil se não queria diz I' imll s
mente o abanuono do paJ'aguay á ua sorte: - a de Media
dor, que podifl ser re u ado; ou, n' te caso, a de PI'otector do
vencido cootra o alliado. Qual foi o p nsamento de Cot gipe
em relação ao Paragua ao fechai' . e tratados: abanu nal
o ou sustentai-o? e queria ustental-o, não tornava elle
mai difficil a intel'ce ão cio Brazil desde que rompia ou
parecia romper a AlIiança? Se m'a, pelo contl'Urio, abando
nai-o, não a sumia o seu rompante cal'acter de pura c me
dia? ão podia m smo ser tomado como uma cilada p lo
Paraguay? Qualqu r, pOI'ém, que fos a idéa intima de Co
tegipe, Rio-Bl'tlllcO não deixal'á escapar a opportunidade que
este lhe creou; não deixará uegenerar em r mpim nt de
relaçõe a afoiteza de Cot gipe, mas até o fim <.Ies nvol el'á
em proteger o Paraguay na que tão do Chaco uma pCI'sis
tencia e uma habilidade que acabam p (' tl'iuml har. O golpe
de Cotegipe não será apl'oveitado por Tej dor; a R publica
Argentina não til'ará vantagem alguma do prec dente I' a<.l ,
de poder tratar em s parado, fi m d tel' ficado só em campo,
com as mãos livres, ontra o vencido commum. Con 'ide
rando-se a importancia que elle ligava a e 'sa questão, poucos
resultados em diplomacia <.levem ter alegl'ado tanto um n 
gociador, como ao Visconde do Rio-Bl'ao o ter alvado o
Chaco para o Paragua , satisfação talvez igual á que, '1I1no
depois, ha de expel'Ímental' seu filho, o Bal'ào do Hio-BI'anco,
ao salvar pal'a o Brazil o tel'l'itorio di putado de Palmas, que
os Argentinos considel'avam um app ndice do de lUis iones.
A verdade, porém, é que o '\ i conde do Ri -Branco nada teria
conseguid sem duas cil'cumstancias : '1.0 o desinteresse que,
se algum tempo deixou de in pil'ar a politica argentina,
n'ella se manifestou, pl'imeiro pela attitude de Varela, depois,
pelas conc ssões de Mitl'e, e que não tel'ia deixado nunca a
questão do Chaco tornar-se um casus belli para os AlIiados ;
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2.· a altitude, pl'im iro, contra o dil'eito de conquista,
depoi , contra a eventualidade de um rompimento, susten
tada P la Opposição Liberal no enado, e por 'abuco, espe
cialment , no Con elho de E tado (1).

VII. - Mitre mandado ao Paraguay. - Proposta
de arbitramento. - Attitude do Brazil (1873).

Entr Lant g neral BaI'lOI mé lítl'e fõra ao Paraguay
neo-ociar a paz, e o Br'azil fiz I'a- e repre enLar n' a nego-
iaçõe pelo Dm'ão, logo d poi i conde de Ál'ao-uaya (Gon-

çalve. de Magalhã ) (2). A attit.ude conciliatoria d· Mitre,
que e onlenta om o limite do Pilcoma o e a ilha do
Cel'rito, nã foi u tentada pelo seu Governo e Ile d ixou
A sump\ão no primeir dia de etembro, em nada ter

(1) Reforma em um tanto bellico a, e o elemento jingo do
partido Liber'ul era 'olido pelu attitude de Cote"ipe. Zacharias,
por' ouko lado, identificou· e com a ausa du paz, bem como

araiva e Octaviano. abll ,paI' sua attitude no Con elho de
E tado, ao qual os Outl'OS nüo per·tenciam, e onde e a hava quasi
em unidade, foi quem maiol' pal'te teve em sel'vil' de fl'eio, e
conteI' o al'ra tamento do pal,tido numero o, enão da guel'l'a,
pelo men de uma politica que I val'ia á guel'ra. Tambem paI'
isso, no Conselho de E'tado mesmo e no Senado, elle el'á mais
de uma vez chamado de Argentino, paI' in inuações mai ou
menos tl'an parente.

(2) Araguaya chega a A sump ão, pouco depois de l\Iitre em
Abl'il. Em Maio, infol'lUaao Vi conde de Cal'avellas que o Paraguay
só cedel'á a ilha do Atajo pal'a seI' n utr'alizada pela \lliança, e
que está inde iso m mo e acceital'á a linha do Pilcomayo. Em
Junho, l\litro, em fixaI' os limite bOl'eaes pede, .10 lado do
O 'ste, o lill1ite do l'io Par'aguay om a ilha do Atajo. E o mini tl'O
pal'a"llayo Mil'anda quem pl'imeiro indica o Pilcoma 'o, neutra
lizando- e a ilha. Al'aguaya t20 de Junho) diz a Mitre que e a
Republica Argentina" na falta de tl'atado ,por exigencia 'Humo
del'udas, se julgaI' com dil'eito de per'manecel' occupando uma
gr'antle pal'te do terl'itol ia pa1'l1guayo, podel'3. o BI'aztl, pal'a fiel
execução dos seus tl'atados, continuaI' a occupar a outra parte. »
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con guido. A ulLima conce são do Govemo de Buenos
Ayres el'a : ou desde logo o limite do Pilcomnyo, com a ilha
do Atajo (Cel'l'ito), e o arbitl'amento obre o Chaco, incluindo
a Villa O'cidental, mantido o statlt qllo até o laud ; ou o
Pilcomayo a Villa Occidcntal, desistindo a Hepublica Ar
gentina d re lo do Chaco. O Paraguay, porém, só aceitava
o al'I itramento paI a todo o Chac , in luindo o Pil omayo,
até o B rmejo. Em Outubl'O dc '1813, interr mpida ou frus
tl'ada a negociação de Mitl'e, s6 e falava em gu rl'a entre os
Alliadô ; rena 'cia a campanha do começo de 1 12 no. jomaes
Argentinos; o Brazil c a ReI ublica al'mavam-se, faziam
grandes enc mmendasdeRemington , n oUl'açad " canhões
Krupp, torpedos; Mitre era atado ao po te n jorna AI i
nista'; davam-n'o com dircito á corõa do Brazil ; até a cal'i
catma apl'e~cntava-o faz ndo dan<:3r o conhecido macaco,
emblema do Bl'azil para o Hio da PI'ata.

É e' a situação que se reflecte no scgui nte A iso de 20 de
Novembl' de 1812, dirigido á cção dos go 'ios E. tran-
geiros do Conselho de Est<ldo, de que era relat I' Jabuco:

Q O Governo Impel'ial obrigou- e, p lo Art. '.0 do Acc I'do
de '19 de Novembro do anno pas 'ad . inserto no H. latol'io de
Dezembro do mesmo anno, a cooperai' erre tivamente om a
sua 1'01' a moml para que a Republica Argentina e o E tado
Oriental chega sem a um aju te amigavcl com o P:u'aguay
sobre 'cus tl'atados definitivos de paz.

« Em vil,tude d'aquelle com(l'Omisso, o Envie dl Extraor
dinario e l\linistl'o Plenipotenciario d' S. M. o Imperador em
Buenos-Ayre , Sr. Barão de Araguaya, r cebeo in tl'ucções e
poderes pal'a transpol'tar-se á As 'umpção, e ahi auxiliar a
missão Argcntina, encanegada ao Sr. General Mitre. O Go
verno argentino mostrou-se muito satisfeito com a escolha
do Plenipotencial'io Brazileil'o e o prompto c ncurso do
Brazil.

« O Sr. Generall\1itre entrou na negociação com o Governo
Paruguayo sem pedil' a cooperação dil'ecta do Brazil e nem
mesmo revelhat'-lhe o seo pensamento sobre as condições do
accOl'do acceitavel pela Republica Argentina, com quanto man-
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tiv , entr'etanto, a mai urbanas e amigavei, relações com
o 'r. Bal'5 d ÁI'agllaya.

«Como e vé ti PI'otocollo de' a negociação, a signado
pelo PI nipot nciario Ai'g ntino e Paraguayo, propoz aquelle,
e foi a ceito, que e occupa m em pl'imeiro lugal', pai' ser
o unico ajll t que podia apr ,entar difflcllldades, cio tratado
de limites,

« A di p ições cio Governo Pal'aguayo eram conhecidas é

facei quanto a limites p lo lado do rio Paraná, e, pai,
conc rclaram os d is PI nipoten ial'ios promptamente em
fixar o dilo I'io como ' paração do terrilorio de uma e outra
nação. Oblid e te a cOI'do, o 'I', General litl'e não e mo 
tl'OU apr'e ad m c ntinuaI' as conferencia obre a que tão
do !laco, e, obl' vinclo uma revolução inlel'11a ontra o Go
v I'no ParaO'lla o, aO'uar I u o cI ~ ho de ta, que foi vencida
p lo Co mo, pI' tando-lhe em tal conjun tllra o apoio
mOI'aI. tanto o Jini lro BI'aúl iro como o AI'gentino,

« PI'O eo'uindo a nf I'encia , manife tou- e qua i inven-
ci I di. ordancia obre a que tão cio Chaco.

« POI' e t mpo o Plenip~tenciario Brazileiro procurou
onhe el' pen am nto definitivo das pretençãe argentina,

e tev a e e rc peito franca e animada di 'cu 50 com o
SI'. Mitl', pOl'que st 'e declarava disposto a nada ceder na
parte em que c, lava todo o perig da nego iação, não ob
stan te a d c1al'açã s an tedor do G verno de Bueno, -A re ,
por occa ião de oc upar a Villa Occid otal (H latOl'io de '1 70)
e o que mai I'ecentem nte diss , em documento que corre
impl'e so, nas in trllcçõe. dadas ao me mo 'r. General ~litre,

quanclo este veio em Miss50 diplomatica á Côl'te do Hio de
Janeil'O. .

« Nas in 'tru ções 31'gentina , a que acabo de refel'ir-me,
impres as com a Memoria do Ministel'io da Helaçãe Exte
riores, vé-se o seguinte: cc e pal'a obter ou facilitai' o resul
« tado lhe par'ec r nece ario manife tal' ao nos o lIiado a
cc disposição erll que se acha o Governo Argentino do fazer ao
C( Paraguay conee, ões d lel'r'itol'io, rec nhecido como eo
(C pelo Tl'atado de iode !\laio 1865, fica autorizado para fazer
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« e sa manife tação m tcnDo gerae', sem pól-a por e cl'ipto,
« como uma condição quc e impuz e e que daria o mere
« cimento d'ella ao Brazil com descredito da Republi a, »

« Sem embal'go do grande e forço que fizera, o negociador
arg nlino, para moyel' o Governo Paraguayo a reconh cel'-Ihe
todo o Chaco até á Bahia Negl'a, offerec o duas outras solu
ções : a La con istia em 'er-Ihe reconhecida como tal, de de
logo, a parte do Chaco que e xtcnde la foz do Paraguay
até o 'eu affluente Pilcoma o, ficando o tel'l'itorio do orte
sujeito a um juizo al'bitral e continuando entretanto a Villa
Occidcntal em podei' do Govel'no Al'gentino; a 2,a I'e '01 ia
d flnitivamente a qu stã , adoptand -se a me ma linha do
Pilcomayo, ma com o accre 'centamento da Villa Ocidental,
separada e ta, pal'a o lado argentino, por um tl'aço que se
tirasse do affluente mais proximo áquelle outr ,

(f O nos. o Ministro não se mostl'oU dispo to a acceitar a
respon 'abilidade desta solução; manire tou om fl'anqu za
ao 'eu colleO'a que ella não era conciliadol'a, nem se confor
mava com a prome sa do Go erno Argentino; mas deixou que
o Paraguay a acceitasse ou I'ejeita se s6 POI' si.

« O Governo Paraguayo, f]ue, só levado pelos con lhos
do Bl'azil, cedel'a o Chaco até Pilcomayo, inclu ivam nte a
ilha do CelTito, a resp ito da qual o Plenip tenciario Argen
tino nem a neutl'alidade quiz cedei" não se prestou á sol re
dita proposta.

« Não ha documento fil'mado pelos negociadores que o
atteste' mas sabe-se, pelo que o r. Gencral Mitre di se ao
Sr. Barão de Araguaya, que, aflnal, o negociador argentino
aconselhal'a pam Buenos-AYI'es que se dirimisse a cont nda
p lo Pilcomayo om desi tencia completa do territorio que
fica ao NOite. Muito tcmpo e 'perou-se a l'espo ta do Govel'Oo
Argentino, confiando o Sr. General Mitl'c que seria favoravel
á sua ultima iniciativa.

« Assim, porém, não aconteceo, e o Plenipotencial'io Ar
gentino, identificando-se com o pen amento de seu Governo
nessa recusa, formulou um l\'lemorandum para justificai-o e
regressou a Buenos-Ayres.
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« O Governo Pal'aguayo conte tou perfunctoriamente e as
ultima declaraç-e officiaes do I'. Mitl'e, e pl'ometLPO que op
pOI'tunamente I'e pondel'ia ao Iemoranduill.

([ Ao me mo t mpo dirigio o dito Plenipotenciario Argen
tino ao Iini tI'O do UI'azil uma cal'ta, que e te e arres ou a
conte tal" I ondo em du ida a efficacia da cooperação Bl'azileil'a.

« A referida cal'tas, o i\I >momndum, e a re po ta pro\"i
soria que dera a c t d cumento o Governo Parao-uayo, e
acham ntl'e o \.nnex que acompanham o pre ente Avi o.

([ eo-ui - e, depoi , o exame daquelle de enlace pelo Go
vemo Argentino, exame nvolto em grande m tel'io, ou que,
p lo m no , deo m tiv a val'io boato de que a fulha
do Ri da Prata e d Bl'azil e fizeram echo. E . es boato
na iam pI'incipalmente do facto de tel' o Congl' o Aro-en
tino celeol'ado e -e eCl'eta pal'a tomaI' conhecim nto de
n o-ocio , que Ih foram, naquella occa ião, ujeito p lo Pre-
iden te da Republica.

« Go emo AI'O- ntino cen urou á ua impl'en a a indi -
crição de tac boatos, declal'ando que eriam traidor!' á Patria
o, que pl'Ocuras m d va ar o egl'ello do que ,e pa lHa
n ngl'e O' ma nã d 111 ntio publi amente nenhuma
das el' 'õe que ii' ulayam, nem julgou nece ario daI' ex
plicações ao nosso Mini tl'O m Bueno -Ayl'es, qu desvan
ce sem a de confiança de que o neo-oci.o eCI' to en olve e
algum pen amento ho ·til ao BI'azil, e 6 o fez quando a i o
foi 11' vocado.

« Entretanto, dizia-se que e tratal'a nas s õc e reta
de um plano de alliança com a Boli ia, e a oalha\'a- e que o
Govel'no de Ducnos-Ayre' de cobrira estal'o Impel'io alliado
ao Chile e ao Pal'ao-uay contra os dir'eitos territoriae da Re
publica Argentina.

« O boato do que e attI'ibuio ao Brazil eram e -ão intei
ramente falso, mas tambem a n nhuma e 'plicaçiío dil'ecta
ou t I'mal se julgou obl'io-ado o Govemo Impel'ial, attento
aqu II silencio do eo Allicído,

« Afinal foi o I', Barão d Aragua' a convidado para uma
coarel'encia, que teve luo-al' no dia 16 de Outubl'O, e na qual o
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Ministro de Relações Extel'iores lhe communicou a deci ão
de seu Govel'Oo.

« Esta deci ão, e o modo como foi ella communi ada,
constam de um orncio do no o Mini, tro e da nota que
acompanha e e omcio, documentos tambem aqui juntos.

Cl Foi depois disto que o ...l', Barão d Aragua a, pr cedendo
em virtude de ordem, provocou o I'. di', Tejedor a xplicar- e
sobre o objecto das e ÕC CCI' ta .

« A nota da L gação do Brazil e a explicação do Gov 1'00

Argentino constam do penuItimo documento annexo.
li: Á vi 'ta de tudo quanto fica expusto, e considerada a gra

vidade da questão, em que o Gov 1'00 Imper'ial des ja cr fiel
aos scos compromi, sos sem faltar á sua dignidael , n m a
crificar interesses legitimas c sscnciaes do Impcl'io, 11 uv
S. !\l. I. pai' bem ouvir' com urgencia a Secção de Justiça e
dos Negocias Estrangeiros do Con 'elho de Estado, s nd l'e
lator o Con elheiro Jo é Thomaz Nabuco de Araujo, e dev ndo
o pal'eceI' da Secção ervir' de base á audi ncia d Conselho de
Estado Pleno sobl'e o pensamento g ral da resp sla que o
Govel'no Impel'ial deve dai' ao da Republica AI'gentina, e sobre
tudo quanto uma tão séria cmel'g ncia us ite á sabedor'ia e
pr vi ão dos Conselheiros. N'este intuito, o Govel'no Imper'ial
chama especialmente a l'eOcxão dos r. Con' lh iro de Es
tado pal'a os seguinte' pontos:

« 1.0 Pódc-se en tender que a Nota do Govemo ArO'en tino
respeita o dispo, to no Mt. 5.° do Accl rdo de '19 de ov mbl'o
que as im se expl'ime : Se a Republica elo Pa1'Clgllay não se
presta1' a lI1n acco1'elo amigrwel, o Bl'azil com os elemais al
liados e,':Camina1'ão a que tão, e combinal'ão entl'e si os meios
mais lJ1'op?'ios pam gal'antil' a paz, supel'ando as clif/i.cnl
elades.

« 2.° Está o Governo Imperial obl'igado a cntrar no ajuste
de que falia o Art. 6.° do Accordo de -J 9 de Novembro, antes
de preenchel'-se o que dispõe o AI'L. 5.°, e qualquer que 'cja
o resultado elas conferencias que os AlIiados celebl'em em CUlTI

pl'imento do dito Art. 5.0?
« 3.° Convirá que o Governo Imperial acceda á I'etil'ada
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immediata de suas fOl'ças do Pa,'aguay, sem resolvel'- e a
questão al'g ntina com a Republica do Pal'aguay, pendentes
ainda a demarcação dos limites do Brazil e o trabalho da
Commis ão Mixta, que e tá conhecendo das nossas ,'eclamações
particulares por prejuizos de guel'l'a?

([ Devel'á fazei-o, em taeE: circum tancias, em que o Go
vel'no Argentino desoccup semelhantemente a Villa Occi
dental, e e compl'ometla a não occupar a Ilha do CClTito, em
quanto estiver inde i a a que tão de limites do Chaco?

([ 4.° Convirá que o Governo Imperial, de confol'Juidade
com o eo de ejo de que a pendencia e re olva amigavelmente
e em a menor quebra d dignidade, acon elhe o al'bitl'amento
e a para que te e I' aliz, mpr aue sua influ ncia junto
das dua parte di sidente, olicitando pal'a es e fim o eon
cur o do tel'ceil' alliado, o Estado Oriental?

« Exigind o Gov rno Pal'agua 'o o arbitramento geral e o
Araentino, o parcial, pOl' qual do dois se deve decidil' o
Bl'azil ?

« Como c n irá que o Gov rno 1m pCl'ial proceda no caso
de e fm traI' m todos o meios conciliatol'ios?

« Deverá abandonar ou u. tentaI' o Pal'agua ,me mo com
o ri eo de provocai' a guerra? »)

O Avi o é a ~ignado pelo Vi conde de Caravellas, o n vo
Mini tl'O do ego io E lrangeil'o no Gabinete Rio-Bf'anco.

Foi e te o pal'ecel' de abuco, que te e contl'a i os votos
do Vi. conde de Jaguary ( ouza Ramos) e ictheroy ( ayão
Lobato) formando a maioria da e ção :

«A ecção do egocios E tl'angeil'o do Con elho de Es-
tado, depois de pondel'ada a matel'ia ujeita ao seu exame,
vendo re omida nos ponto determinado pelo Avi o Impe
rial, e obre os quaes Vossa l\1agestade lmpel'ial chamou a
reflexão doa Con elh iros de E.'tado, toda a que tõe que
OCCOl'fem e podem occol'rer na gl'U i ima pendencia le que
se trata, pre cinde de ab tra çõe que venham complicar uma
solução facil, e, tomando os dito ponto como quesito da
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consulta, passa a respondei' a cada um delle' [elo modo que
se egue:

PRDIEInO PO:'\TO

a: Póde-se entender que a ota do Govemo A1'{jentino 1'es
peita o disposto no A1't. 5,° do Accol'elo ele 18 Novemb}'o
ele 1872 que assim se e.':cp1'ime: « e a Rep~tblica elo Pam
guay nao se p1'esta)' a um accm'elo a11ligavel, o B}'(l~il coni os
elemais alliados examinarão a questão, e combilla}'ão ent1'e
si os meios mais pl'opl'ios para ga?'allth' a llaz supemndo as
elif(iculdades? 1)

« Este artigo diz claramente quando é que tf!m logar o
exame e combinação dos AlIiados entre si obre os m ios pl'O
pl'ios para gal'antir a paz, isto é : quando u 'e a R publica
do Pal'aguay não e prestaI' a um accordo amigavel.

« A sim que, a a ção do Alliado' omeça quando verificada
a recu a elo Paraguay, ou rota a negociação entre as duas
sobel'anias que são partes contractantes, Republica Al'gentina
e o Paraguay.

([ !.\'Ias a ota Argentina de '16 de Outubro ele '1873 pre
tende ainda a continuação das negociações suspen 'as entre
as partes contractante , e, por consequencia, não é ainda che
gada a vez elos Alijados.

cc Esta Nota, alluelindo ás duas ultimas ba cs propo tas
pela Republica Argentina, ou urna ou outra, assim diz:

« C)'ee el Gobierno A)'gentino que con qualqueim ele las
dos sohwiones of}'ecielas PO?' su lJaJ'le ha elado muest'l'a ine
quivoca de su modemcion, conciliando, con la del al'bitragB
especialmente, los del'echos y honor ?'ecip1'ocos ,. y quie1'e es
pB1'et1' toelavia que, inst1'uiclo ele toelo , el Gobiel'no Imperial
e,xpecli'l'a á V. Ec, las inst?'ucciones necesa1'irls pam conti
nua?' la negociacion sob?'e ~ma ó ot?'a base, »

cc Sem duvida estas palavras relativas ao Brazil não se re
ferem ao art. 5,° do Convenio, ma ao art. l,o, isto é, á coo
peração do Drazil, sendo que não póde ter outro entido a
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as i tencia do ministro do Brazil a es a pendencia em que
ão parte 6m nte a Republica Argeutina e o Pal'aguay.

(( ão se rerel'em ao art. 5.° que diz re peito á acção dos
AlIiado , pOl'que o Brazil não é o unico alliado.

« E bem claro pal'ece que a in trucçõe , de que falia a
ota, t' m por motivo a declal'ação do Mini tI'O do Brazil de

que niio tinha in trucçõe para acons lhar ao Paraguay accôrdo
amiaavel enão até o Pil mayo, e não sobl'e o al'bitramento
ou obre a pretenção argentina á Villa Occidental de. mem
brada do tel'l'Ílol'Ío ao Torte do Pilcoma o (Confidencial do
Ministro Argentino de 31 de Aao to de 'IK73, e ota do Mi
ni tI'O do Brazil de 28 de Junho e 5 de etembro .de 1873).

« Além disto a ecção do Tegocios Estl'angeiros do Con
selho de E tado tem por evidente que a acçiio dos Alliados,
que o al't. 5.° admitt , não exclue que ante desse recurso, ou
em vez d' lIe, a Alta Parte Contl'a tantes possam occor
rer- e ao' meios ordinurios do Dil'eito Internacional, como
mediação ou urbitl'amento, pal'u solverem a. difficuldades
en tI'e ella .

« nclue, portanto, a eccão do Neg cios E trangeiros do
Con' lho de E tado que a _ ta Argentina resp ita o art. 5.°
do Convenio, ou ante que a ota Araentina não implica com,

al'tig , porque ainda não é chegada a vez dos Alliado .
« Pond ra, porém, a ecção que eria todavia chegada, e

nào forçada, a ,ez do AlIiado , e e daria a h pothese do
art. 5.° do Convenio, e o Brazil peremptoriamente recu-
a' e a in tl'ucções impetl'adas pela ( ota AI'gentina pal'a con

tinuac:ão das negociaçõ com assistencia do no so Mini tro,
havendo as 'im pOI' tel'minada a mesma n gociação. Ma então,
gravis ima responsabilidade tomal'Ía sobl'e i o Brazil, pOl'que
sel'ia elle a causa immediata de não havei' a negociação;
deixaria elle de el' o cooperador e garante do alliado para
id ntifical'-se com o vencido; e fical'Ía moralmente impossi
biliLado, elle, pal'te e juiz, para ex rcer a missão do art. 5.°.

m. 22
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SEGUNDO POKTO

« Está o Governo Imperial obrigado a entml' 1/0 ajuste
de que falla o al't. 6.° do Accol'do de 19 de ovembro, antes
de 1Jreenchel'-se o qne dispõe o m't. 5.°, e qualqltel' que seja
o l'esultado das conferencias que os ALUados celebrem em
cumprimento do dito a1't. 5.0? D.

« Parece evidente á Secção do egocios E trangeiros do
Conselho de Estado, visto o art. 6.° do Convenio, que não se
prestando o Paraguaya um accordo amiga el, a con equ ncia
não será o ajuste de que falia o citado artigo, mas o recurso
aos meios do art. 5.°, cabendo então a acção aos Alliado .

« O ajuste do art. 6.° suppõe o adiamento ou procrasti
nação dos tl'atados, mas não a recusa definitiva de tl'atados :
d'esta hypothese não cogitou o Convenio de '19 de overnbro
e não podia'cogital'; porquanto, não e prestando o Pal'aguay
ao accordo amigavel, e seguindo-se a combinação do Alliados
sobre os meios mais propl'ios para garantir a paz, a retirada
ou não retirada das forças dependeria do resultado dessa com
binação, sendo que a presença das força' bem podia ser um
meio de acção, que teriam os AlIiados pal'a impôl' ao Pal'acruay
a delibel'ação que tomassem, ou, em outros termos, podel'ia
ser um dos meios pl'oprios pam gal'anti'1' a paz.

<l A retirada talvez fosse a contradicção do fim proposto.
« Por outro lado, a divergencia dos Alliados sobl'e os meios

do art. õ. o engendra uma situação que não está pI'evista no
Convenio, e cuja solução dependerá das cil'cumstancia que,
nesse caso, occorrerem, assim como da politica pelos Alliados
adoptada collectivamente: se subsistir a Alliança, não obstante
a divergencia; ou por cada um delles, rôta a AlIiança. Con
forme fôr a solução, assim será resolvida a retirada ou não
x:etirada das forças alliadas .
. .« Em todo o caso, não havendo os tratados definitivos, a

conservação das forças é direito dos Alliados, reconhecido no
art. 6. 0 do Convenio de 19 de Novembro palavras - depois
de celebrados os tmtados.
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« Aliás, e sem havcr tl'atados definitivos, a retirada das
forças não é cousa exigivel, mas dependente de accordo dos
Alliados, igual e obrigatorio para todos elles.

TEnCEII\O PO~TO

« Conuirá que o Gouel'1w Imperial acceda á retirada im
mediata ele suas fOl'ças elo Pw'aguay, sem 1'esoluel'-se a
questão argentina com o Pa/'{tgulIY, pendentes ainda a de
mal'cação de limites do Bra"'il e o trabalho da Com missão
lIlixta que está conhecendo das no sas 1'eclamaçães pal'ticu
la1'es por prejui os de guerra?

« Dei eJ'á fa el-o, em taes ci1'cumstancias, sem que o Go
verllO A/'gentillo desoCCUlJe semelhantemente a Vil/a Occi
dental, e e comprometta a não OCCUPCl1' a Ilha de Ce/Tito
emquanto e tiUC]' indeci a a questão de limites do CIUlCO? »

« Dois motivo e nvolvem neste lonto relativo á conser-
vaçã da f rça Brazilcil'as no Paraguay :

« O in t r se do Brazil.
« O devCl' do Brazil.
« O int l' 'C do Brazil, fundado na pendencia da demar

caçã de limite e do tl'abalho da Commis 'ão lixta, que e tá
conhe endo das I' clamações particular por pr juizo de
gu ITa, não I arece á Secção dos egocio E trangeiros do
Con elho de Estad moti o, por i s6, bem ju tificado, POI'
ql1anto:

« (A) Nem pOI' pal'te do Pal'aguay, nem pOl' parte de ter- ,
ceira potencia, e Oppõelll duvida a e a demal'cação e re
clamaçãe ;

« (B) Outras demat'C<:.1Ções tem havido e ha pendente, em
a garantia dc força ;

« (C) Tal m tivo, sendo procedente, mantel'ia indefinida
mente as fOl'ça do Brazil no Par'aguay com grandes sacri
ficio. do The Olll'O, ainda me mo celebrados os tratado de
finitivo .

« O devei', porém, do Bl'azil, no intel'es e dos fins da AI-
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liança de 186õ, e as relações de direito que por ella :contrahiu
para com os Alliados e o Paraguay, determinam a conser
vação das forças durante o e ·tado provisorio em que se acha
o Paraguay, e até fazel'-se uma situação definitiva.

li: Essa conservação de forças, por pal'te do Brazil, é tanto
mais justificavel quanto o proposito da Republica Argentina,
manifestado ao Mini tI'O do BI'azil (Omcio de 28 de Junho),
é que manterá a occupação da Villa Occidental, ainda que os
demais Alliados retirem as suas forças.

« Ol'a, o dil'eito da Republica Argentina, occupando a Villa
Occidental, é o mesmo do Brazil continuando a occupação
que tem.

« Qual é esse direito?
« Não é a posse ante bellum, pOl'que a posse da VilIa

Occidental era do Paraguay.
« Não é o direito reconhecido pelo Tratado de 1.0 de l\laio,

porque e te tratado faz depender o limite, con ncionados
entl'e os Alliados, de tratados com o Paraguay.

« ão é outro direito senão o direito da guerra, ainda não
resolvido pelos tratados definiLivos de paz.

« Só n'esses tratados definitivos de paz é qu se pMe
fundar o dil'eito de postliminio do Paraguay para r haver o
territorio occupado durante a guerra, eda Republica Argentina
para adquirir a propriedade do territorio, de que 6 tem posse
em virtude da guerra.

« Outra qualquer pl'etençào não é legitima, não tem fun
damento no Direito das Gentes.

« A Allemanha occupou a Alsacia e a Lorena na guerra
com a França, mas não 'e al'l'ogou a soberania e pl'opriedade
desse tel'l'itorio, senão em virtude da cessão con tante dos
Preliminares de Paz de Versalhes, de 26 de Fevereiro de 1811,
e desde a data da ratificação do Tmtado de 2 de Março dd81L

« O Direito Intel'l1acional contém muitos exemplos no
sentido presupposto pela Secção, isto é, que a occupação, no
caso de guerra, não importa propl'iedade, enão postie, e a
propriedade só pode fundar'-se nos tratados de paz (Veja-se
Conde de Garden, tomo 2.°, pago 291).
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« E tá dito que o direito da Republica Argentina, para con
servar suas f0rças no territorio paraguayo é o mesmo que o
Brazil tem até a definitiva situação do Paraguay, e, pois, não
ha dil'eito para que a Republica Argentina pretenda a retirada
das fOl'Ça do BI'azil, mantendo ella as suas.

« Poderia o Brazil, para conservar suas forças, invocar o
TI'atado de Paz com o ParaO"uay (de 27 de Março de 1872,
art. 19); mas deve prescindir des a po ição e pecial, quando
aliá tem pOl' si eu caracter de alliado, a posição commum da
Alliança, o intere e da AlIianc:-a e Convenio de 19 de 0

vembl' de 1813.

QUARTO PO 'TO

« Convi1'á que o Covemo Impel'ial, de confo/'midade com
o seu desejo de que a pendencia se 1'esolva amiÇ/avelmente e
sem a men01' quebra de dignidade, aconselhe oal'bitramento,
e, para qlle este se 1'eall e, empl'egue Slla influencia junto
das duas pal'les di sidentes, solicitando para esse fim o
concUl'SO do te/'ceú'o alhado - o Estado O/'jental?

« Exigindo o Cove1'1w Paraguayo arbitl'amento gel'al e
o A1'gellUno pa/'cial, pO/' qual dos dois se deve clecicli1' o
Bmzil?

« Como convú'á que o Cavemo Impe/'ial pl'oceda no caso
de se f/'ustrarem todos os meios concilialorios?

« Deverá abandona'/' ou sustenta1' o Paragltay com o risco
de pl'ovocal' a gue1Ta ? »

« A S cção dos egocios E tr'angeiros do Conselho de Es
tado tem por melhor, para facilitar a olução deste mais
importante de todo o ponto, de tl'inçar a diver, as ques
tões que elle expl'es amente comprehende, e outras que são
essencialmente connexas.

« 1.0 O arbitramento pl'Oposto
« (A) Arbitramento geral ou parcial~

« (8) O arbitro.
« 2.0 Fl'Ustrados todos os meios conciliatorios :

,
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(,( § L° Statlt quo infinito. .
II § 2.0 Guerra da Republica Argentina contra o Paraguay:
« (A) Garantia do Brazil m favor da Republica Argentina?
« (B) Intervenção do Brazil em favor do Paraguay?
cc L° Arbitramento.
« A Secção não hesita em re ponder affirmativamente a

esta questão.
« Sim, o desejo de VORsa Magestade Imperial de que a

pendencia se resolva amigavelmente, e sem a menor quebra
da dignidade, exige que o Govel'Oo Imperial aconselh o
arbitl'amento, empregando toda a sua influencia junto das
partes dissidentes para que se realize e te grande meio de
conciliação.

« Obl'ando o Brazil, neste caso, em vil,tude do al't. 4.0 do
Convenio, não é ainda occasião de solicitai' o concurso do
terceiro alliado, o Estado Ol'iental, que deve ficar re ervado
para a acção collectiva do aI't. 5.0 do mesmo Convenio.

« O Brazil, pelo citado art. 4.0, tornou obre si o empenho
de - coopel'a1' - e/ficazmente com sua (m'ça m01'al- lJa1'a
um accO/'cZo amigavel.

II Mas o arbitramento é o melhor dos meios amigaveis
para a solução das difficuldades internacionaes.

« Não querer o arbitramento é querei' as repre alias ou a
guerra.

cc E, pois, o Brazil tem o dever de aconselhar o arbitl'a
mento.

« Este dever do Brazil funda-se tambem em um precedente
glorioso havido nas suas relações internacionaes.

II O arbitl'amento, muito usado na Idade Meia, diz Vattel,
quasi que foi desprezado nos tempos model'Oos.

« Refere, porém, o autor, como excepção, um facto novis
simo, ao tempo da publicação da ultima edição, is~o é, o
arbitramento no confiicto Anglo-Brazileiro em 1863.

« Esse arbitramento de 1863, porém, para o qual o Bra
zil concorreu, tem sido, desde ahi, seguido de muitos outros,
e tende a generalizar-se, como o grande desideratum da
civilização.
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« A sim que, o art. 4. 0 do Convenio de 1872 é o glorioso
precedente de 1863 obJ'Ígam o Brazil a inl1uir para que se
realize o arbitramento propo to pela Republica Argentina.

« e o Paraguay não conta com o sangue e dinheiro do
Brazil para I'e i til' á Republica Argentina, não póde deixar
de querer a unica c legitima contingencia, que lhe re ta, para
reduzir os limites do Tratado da Triplice AIliança.

« ão se p6de por Outl'O lado, negar que a Republica 'Ar
gentina, que empl'e ustentou o eu direito, fundado no Tra
tado do 1.0 de laio de 1865, como coisa julgada e sanccionada
pela victoria, faz uma conces ão á diplomacia Brazileira,
submettendo-se ao arbitramento e compl'ehendendo neste a
VilIa Occidental que elIa occupa.

cc (A) Ai'bitl'amento geral ou pal'cial.
(\ Arbitl'amento geral, como a Republica do Paraguay o

quer, tem por objecto todo o Chaco, desde as po es actuaes
da Republica Argentina (ante bellum) até á Babia egra.

cc Arbitramento parcial, como a Republica Argentina o
quer, sómente versa sobre o territorio ao nOl'te do Pilcomayo,
comprehendida ahi a iIla Occidental, considerando-se, po
I'ém, como ponto incontl'overso e decidido a linha até o
Pilomayo.

cc A cção, entendendo que o arbitramento é a g1'8nde
solução de ta gravis ima pendencia. pensa que se devem
arredar todos os motivos que podem embaraçaJ-o, não endo
e ses motivos relevantes.

cc As im que, é ella de parecer que o arbitl'amento deve ser
parcial, não compl'ehendida a linha do Pilcomayo, mas s6 a
do Norte até aBahia egra.

cc POI'quanto o Paraguay, por conselho do BI'azil, já acc i
tou, sem reserva, a linha do Pilcomayo, e não póde retractar
se senão ostentando o propo ito de aggl'aval' as difficuldades
da situação (Officio do M.inistro Brazileiro de 13 de Junho
de '1873.)
. cc Aqui occorre ponderar que a continuação do stat~t qua,
durante o arbitl'amento, isto é, a occupação da Villa Occiden
tal, não póde ser objecto de duvida; porque, como já ponderou
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a Secção, s6mente pelos tratados definitivo de paz p6de er
resolvido esse statn quo; s6mente então poderá o Paraguay
invocar o direito de postliminio.

« (B) O arbitl'o.
« Quem é o arbitro ~ - é a questão que deve seI' prevista,

como condição de um arbitramento él'io e efficaz.
« Assim que, a idéa de arbitramento para logo impol'ta a

indicação dos 'Estados- Unidos da America do orte, orno o
arbitl'o natUl'al e sobranceiro ás questões de limites e pI'e
ponderancia na America do Sul.

« Qualquer das Republicas da America do Sul é uspeita
ou ao Paraguay ou á Republica Argentina.

« ma potencia da Europa não seria na America, aonde
domina a doutl'ina de Monroe, bem vista como arbitro m
uma questão toda americana.

« Frustl'ados todos os meio conciliatorios, a con equcncia
será ou o stalu qlW infinito ou a guerl'a da Republica Ar'g n
tina contl'a o Paraguay.

« § 1.0 Statu qllO infinito.
« De todas as situações é esta a mais intricada e difficil;

porque, no estado dos animos, motivos frequentes podem oc
correI', que provoquem a guerra entre a Republica Argentina
e o Brazil.

« E aliás, q~and(J a prudencia possa conjurar esse mal,
não é pouco para o BI'azil, que deve tl'atal' das uas provin
cias e da sua prospcl'idade, manter infinitamente uma grande
força no Paraguay e talvez alimentar o seu funccionalismo,
afim de galvanizar uma nacionalidade, que só p6de viver com
a protecção e os recursos do Imperio.

« Pois bem, esta situação infinita é a mais pI'ovavel.
« Assim o diz a Nota do ministro Tejedol' (3 de Novembl'o

de 1873) :
« Disposto, como se acha, o govemo A1'gentino a limitar-se

á execução elo 1'esto do Accol'elo ele 19 ele Novemb'I'o e a es
pera?' do tempo e elos factos a consagração elo seu di1'eito ... p

II. Não vê muito, quem não vê que - esse tempo e esses
factos, - dos quaes a Republica AI'g-entina espera a consa-
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gl'ação do seu direito, não são senão as mudanças poliLica que
se podem opel'ar no govel'no do Paraguay.

« O que conjura es as mudanças politica é apre ença
das força do Brazil no Paraguay.

« ão notaveis, sobre e te proposito, as palavra do general
Mitre referidas no Memomndum do nosso mini tI'O de 28 de
Novembro de 1813 :

fi O Bl'azil supPol'lal'á lodos os ú/convenienles e o onus
dessa occupação, emqllanto que a Republica AJ'gell tina ficará
no teJ'}'it01'io que lhe peJ'lence. 1)

« Que meios OCCOITem para fazei' ces ar o slalu quo infi
nito, que grava o no o The ouro, traz o Brazil em alarma,
engendra a ue confian<:a reciproca das duas naçõe ~

II: ma guelTa para fazer ces ai' a occupação da Republica
Argentina, occupaçã legitima, pOI'que se funda no e tado de
guel'J'a, ain la não resolvido pOl' tl'atado definitivo de paz?

« Uma guel'l'a pal'a que a Republica AI'genLina I'eduza os
limites do TI'atado da TI'iplice Alliança, que o Brazil a ignou
e garantiu? O simpl enunciado I'epelle a idéa.

« Não ha meio de fazer ce ar esse slalu quo infinito enão
os tratado definitivos de paz, exigidos pelo art. 16. 0 da Tri
plice Alliança.

« Deve o BI'azil promovei-o', empenhando toda a sua in
fluencia pal'a que o al'bitramento se realize.

« § 2. 0 A guel'ra ou represai ias da Republica Al'gentina
contra o Paraguay.

« Recusando o PaI'aguay os limite que a Repullica Ai'
gentina pI' tende ou o arbitl'amento que propõe, não é duvi
doso o dil' ito que a mema Republica_Argentina tem, ou de
continuar n guerra começada pela Alliança, e que pal'a elIa
não está resolvida pOI' tratado definiLivo de paz ou de fazer
uma nova guel'ra. O dil'eito de guerra é mage taLico, e inhe
I'ente á soberania das nações.

« Como as nações não tem supel'ior ou juiz na terra, outro
recurso não lhes resta senão com uas propria força, faze
rem ju tiça a si me mas, e manterem seu direitos le ados
ou denegados.
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« em o Brazil teria que oppôr á justiça da guerl'a por
amor de limites que admittiu como bases no Tratado de
AlIiança.

« (A) Gamntia do Brazil em favor da Republica Argentina.
« Esta garantia está e tipulada no Tratado da Triplice

AlIiança.
« A garantia reciproca dos tratados singulares, entre cada

alliado e Q inimigo commum, é uma clausula que se vê em
todos os tratados de alliança.

« E não faltou no TI'atado de '1865. Não se quel' vêl-a no
art. 1'1. 0, porque se diz que a gaI'antia de que falia e te
artigo é ex-postfactum, ou s6 devida aos tratados depois de
celebrados, e não para obrigar á celebração dos tratados.

1\ Pois bem, dado, e não concedido, que assim seja, a ga
rantia para celebraçãD dos tratados está implicita e virtual
mente comprehendida nas palavras do art. 16.0- Os Alliados
exigirão do govemo do Pa1'aguay.

« Eis ahi a acção collectiva, com os meios necessarios paI'a
tornaI' esta acção efficaz (Vide art. r.s,o, Triplice AlIiança). O
que é exigir, senão pedir com autoridade e pOl' força?

« Ce qui découle eles te1'lnes jJl'écis ele l'engagement comme
une conséqllence nécessail'e peut êt1'e exigé oomme y étant
compl'is tacitement.

« É esta a regra de interpretação que Reffter en ina, e
com elle todos os autores.

« Deve, porém, o B1'azil1J1'estal' suas forças em ajuda da
Republica A1'gentina no caso de gltel'ra contra o Paraguay?

« A Secção entende que não. A razão é porque essa garan
tia, comparadas as forças da Republica Argentina e as do Pa
raguay, é desnecessal'ia, é um verdadeiro luxo. O garante não
é obrigado, conforme os pl'incipios do Direito Internacional,
a prestaI' soccorros, quando o Estado garantido está no estado
de, por si mesmo, fazel'-se justiça. -;- Vattel, § 23'1. - C. de
Garden, 1.0 vol., pago 634. - Dalloz, N.o 1'15.

« (B) Intervenção do Brazil em favor do Paraguay.
« Esta intel'venção seria uma quebra da alliança, e, ainda

mais, uma violação do justo e do honesto.
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d Sim, violação do justo e do honesto, porque, por notavel
que Reja a tenacidade com que a Republica Argentina insiste
nos limites até a Bahia Negl'a, a vel'dade é que o Brazil reco
nheceu esses limites no Tratado da Triplice Alliança, e se
omprometteu a exigil-os ; e hoje não pôde identiticar-se com

o vencido commum, hostilizando o alliado da "espera, preci
samente porque esse alliado pretende o que lhe foi concedido
pela Alliança.

li O rigor do direito, a lettm do tratado, estão em favór da
.Republica Argentina.

« Esses limites do Tratado da Triplice AHiança não eram
definitivos para o Pal'aguay, que devia ser ouvido sobre
eHes.

a: Esses limites, porém, são um compromi so dos Alliados
entI'e si : - os AlUados exigirão do Cavemo do Pm'agllay qzte
celebre com os 1'espectivos governos l1'atados definitivos de
limites sob as seguintes bases ...

« Taes bases para os AlIiado são estipulaçãe . O que é
base senão o principio fundamental de uma coisa?

« Pôde e deve o Brazil empenhar sua inGuencia para con
guir da Republica AI'g ntina concessão em favor do Para

guay, r servando, porém, o pl'oposito de, em casos extI'emos,
gal'antir os limites ajustado no tl'alado que assignou.

« R cu ar, pOI'ém, esses limites que I'econheceu, empenhar
se em uma guerra contra elles, não é justo, não é hone to.

a Nem é licito dizer que esses limites implicam com a
independencia do Paraguay e a dignitlade do Braúl, quando
taes limites estão consagrados em um tl'atado assignado pelo
Brazil.

« O arbitramento é a unica e verdadeil'a solução das diffi
culdades desta situação intl'inc3da.

« No conceito da Secção toma-se o caminho vel'tladeiro, e
confol'me á natureza das coi as, promovendo-se o al'bitra
mento, e fazendo-se sentir <.to Pal'aguay que, em caso de guerra
com a Republica A!'gentina, o Bl'azil não intervil'á : assim, o
Paraguay não sel'á induzido em erro, contando com o sangue
e dinheiro do Brazil em seus calculas de resis,tencia.
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« PondE:ra ainda a Secção que a intel'venção do Brazil n
gendra, pela fOI'ça das coisa, as apparencia de um protecto-
rado odioso na America. .

« NE TRALIDADE DO BRAZIL

IX Deve seI' esta a regra de proceder do Brazil em caso de
gueI'l'a entre a Republica Argentina e o Paraguay, regra de
proceder que deve ser seguida até que chegue o ca o fatal da
violação da independencia, soberania e integl'idade do Pal'a
guay (art. s 8. 0 e 9. 0 da Alliança e Accordo de 19 de ovembro
de 1873). »

Desde a questão dos tratados Cotegipe, Nabuco é o principal
u tentaculo da paz; se em v z d'i 0, clle tem favorecid as

velleidades de guerra dos OULI'O Conselheiro de E tad in
l1uentes, e alTastado com ·jgo o paI'tido Libel'al para a politica
temeraria do Governo, do Con 'elho de E tado, da impI'en a
governista, a guerra com a Republica Argentina teria depen
dido de muito pouco. « A guena 6 um gl'ande mal, é c mo
acaba o voto dó Visconde de Jaguary, mas devendo o Brazil
resguardar, custe o que custar', a sua dignidade, os . us di
reitos de belligerante vencedor, não menos caros do que os
dos Argentinos, cumpre resignar-se á força das cil'cum tan
cias. » « Não póde ser, não deve ser e te, » dizia utro
membl'O da Secção, o Visconde de ictllet'0Y, (( o resultado de
tão beroicos e ·forços e immen os sacrificios de angue e di
nheiro bl'azileiro. E nem jamais a apathica adhesão á ou, ada
e insolente arrogancia argentina póde ser meio de evitar a
guerra, que pal'ece, de plano almeja a Confederação com vistas
ambicioslls. » Quando se fallava com essa paixão no remanso
das secções do Conselho de Estado, póde-se avaliar qual teria
sido, entre as massas populares, o effeito dajuncção do partido
Liberal ao Conservador, para o fim de levaI' pOI' deante, na
questão do Chaco, a politica de protecção ao Paraguay até a
guerra. No Conselho de Estado Pleno o combate ainda foi
mais caloroso. Abi dirá Nabuco, sust'entando o seu parecer:
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« T mo, enbol" uma O'ucrra impopulal' e não justificada
aos olhos do povo, urn3. guerra na qual se não envolve um
ponto de h nra nacional, ma uma que tão de limites alheios.
T mo enho!', a guerra porque a victoria nos póde ser infiel,
e urna derl'ota compromette as no as instituiçãe!:i politica.
Temo a animadver ão da Republicas conterraneas, todas
colligadas ontl'a n6s. Temo as difficuldades de mobilizar-se
a no a população, e que não obtenhamos gente que ba te
pal'a as ne es idade da guerra, sendo certo que o theatl'o e
a il'cum. tancias d'e ta guel'l'a não são as me ma da guel'l'a
do Pal'aguay, que nos d u tempu para obter gente. Temo os
gl'ande' offJ'imentos do no o commercio por cau a do cor o,
porque a Republica AI'gentina não adhel'io ao Tl'atado de
Pal'iz. Temo, finalm nte, que, ainda obtida a victoria, nào pos
samo impedil' facto que ã da natureza das coi as, como
a unificação de l'aça e de [jngua . Derramaremo todo o
no. o angue, todo o nos o dinheil'o, e não con eguiremos
con ·tituir o Paraguay uma nação capaz de equilibraI' a pl'e
ponderancia da Republica A1'gentina; i to quer dizer que pe
saI'á s6 obre n6 o equilibl'iu da inl1uencia politica do Riu
da Prata. Concluo I'e pandend á palavra latina tl'azidas
pelo SI'. Vi con le d icthel'oy (1) com estas uutl'as que el'am
a maxillla saO'l'ada lo numanu : - Etiam hosti (ides SBl'

vcmda. li

VIII. - Novo perigo de guerra. - Missão Tejedor
ao Rio de Janeiro (1875). - Seu desenlace.

Entretanto ainda d'e ta vez a paz não rá alterada. O
anno de 1814 ollleça ameaçadol'. CabaIlel'O invade no\ alllente
o Pal'aguay, cuja cal ital é po ta sob a pr Lecção da no sas
f rça e dos no o navios; no Bl'azil attl'ibue- e a I'evolução

(1) ummum crede nefa animal11 pI'roferre pudori,
TIt pl'opter vitam vivendi pel'dere causas.
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a incitações Argentinas. Alinguagem do Nacional de Buenos~

Ayres, é sempl'e a me ma : « No dia seguinte á dcclaração
da guerra não ha el'á um só Mitl'Í ia, nem AI inisia, nem
Avellanedista, haveJ'á sómente Arg nl,irro . » Por sua vez o
Jomal do Comme1'cio, de ordinal'io pacifico e pl'uelente,
parece tomai' o lado da guel'l'a. « São os ESLados-Unidos do
Sul em projecto, diz elle no' eu Retro pecto unnual, xce
dendo os Estados-Unidos elo Norte em audacia e am] ição,
sem respeito por nenhum direito alheio, em considemção do
proprio deveI'. Rontem al'l'ancaram ao indefeso e fraco
Estado-Orienlal, a ilha de Mal'Lin Garcia, chave da na e
gação dos rios Paraná, Uruguay e Paraguay; hoje apodel'am
se de outl'a não menos importante posição nos rio, a ilha
de CelTiLo ; não satisfeitos com isso, querem conquisLar todo
o Paraguay com o nosso apoio, senão dirccLo ao menos indi
recto. Amanhã não se contenLarão c m estas impol'tanLe
anncxações, e a victima escolhida será a Republica do Uru
guay. De proposi to recusando-se aLé agora a fixaI' os seu
limites com o Imperio, considel'ando- mai.. faltes, quanto
mai~ condescendentes e toleranLes formos, preLendt:l'ão mai
tarde ter direitos a MaLLo-Grosso, ao Rio-GI'ande do Sul, e
quiçá a Santa-Catharina, porque Nuno Cabeça de Vacca, alli
desembat'cou uma vez ...... Temos sido o mais al'd nte apos
tolo da paz, pOI'ém já nos vai enLrando a convicção de que
será impossivel mante-Ia com dignidade com um vizinho, que
provoca allianças contra o Imperio, e nem me 'mo no meio de
toda a sua desol'ganização, se absLem de susciLal' confli tos
por causa de limites com potencias amel'icanas, a quem
chama suas carissimas irmãs, como o Chile, Bolivia e o des
gl'açado Pal'aguay. Figura-se-nos a reproducção do dmma da
França com a Prussia na America do Sul. O BI'azil CJue
demolia o Hamaitá, a cerca de 300 leguas da foz do Rio da
Prata, para assegurar a livre navegação do' rios, pal'a t r
accesso franco à sua provincia de Mato-Grosso, sacrificando
100,000 dos seus filhos nos campos inhospiLO do Paraguay
e compromeLtendo a fortuna publica, deveJ'á VeI' com in~if

ferença CJLl á .retaguarda, apenas a õO legua~ dessa foz, se
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rgam outras fortifica õe ameaçadoras em Martin Garcia? »

O anno, pOI'ém, é Pre iden ial, o que quer dizer que
terminal'li não pela O'uerra com o Brazil, ma por uma
guel'l'a civil. AI ini la e i"heIlanedi ta juntam- e contl'a o
pal'Lido de Mitre, que levanta em al'ma e é e magado em
La Verde manta Ro 'a p lo no o Remingtons fed rae .
I\Jitre r nde- e (Juuiu), eH , o chefe dos exercito alliado, a
um miai ainda ob curo, que começa a ua carreira o
commandante Aria . O eel p e de Mitre deixa em contra te,
n começ da n ya Pre iden ia, a inOuencia do elemento ini
mig do Bra iI' ma uma revolução que sacrifica o pre tigio
do mai I' homem do paiz e pI'O creve um do gl'and partidos
do E tado impol'ta empr uma diminuição de fOl'ça, além
de pl'e Lio-io no extedor. A el ição de Avellenada queria dizer
a upplantação do anti·O'o I al,tido Portenho, a conqui ta de
Bu no - yre pela provincia; omeçava a fl'onde da aristo
era ia, da cultura da grand capital, contl'a' o afíluxo, a
inva, ão do elemento provinciano, pal'a ella mai' u m nos
bar! ar ; não importava, m ta condiçõe que AI ina fo 'e
feito lini tI'O da Gu l'l'a, que c ntinua e Tejedor; o no o
g verno podia seI' de o-rande impul o interior, fazCl' a con
quista do ciesel'lo, completai', pela immigl'ação a planta dos
novos E tado Unido, qu armiento começara a e boçal' p la
e c las, ma poeis om mooseue piritotinhaque eretl'ahir,
á rte-Americana, na politi a exterior, que, nas época' de
actividad ,expansão e remod lação interna pa a a CI' cun
daria, e divide ou paraIy a, além de que a ri e politica
da depo içã de Buenos-AYl'es vinha acompanhada da ri e
economi a e financeira.

Pa ada a primeil'a impresão da quéda politica de Mitre e da
tl'ansfol'mação nacional, Tejedor eRio-BI'anco reatam a n go
ciaç- s do Chaco, e quando o momento lhe parece fa oravel
e o tel'l'eno pl'epal'aelo, Óll sufficientemen te minado, Tejeelor
em pes oa vem ao Rio de Janeiro.

E a missão ('1875) ao Brazil do ministr das Relaç,õe
Exteriores da Republica Argentina, que até eutão havia PI'O
ourado I'eagil' contl'a os tratado em separado de 1872, parece



a replica da diplomacia Argentina ao coup d éclat de Cotegipe.
Tejedol' tambem tmz no bolo o eu ueni, vidi, vici, prompto
pal'a ser despachado pal'a Buenos-Ayre pelo pl'imeil'o cOl'l'eio,
depois de algumas onfel'encia com 0S negociadores Brazilei
ros. Elle tem como idéa fixa a immetliata retimd das tropas
BI'azileil'as de occup ção e a devolução do Cerrito' mas não
conseguindo venceI' a condicional do n sso repre entantes.
propõe duas bases. pal'~ a negociação de limite . a trans
acção eI ia a linh[l do pilcomayo, com o Cenito , cedendo o
Paraguay a Villa Occidental (e mai' um territorio de duas
leguas ao Sul e quatro ao orte e ao Oeste) pela indemni
nisação de guerra de jue a A!'g nLina de-Í tia; a base de
al'bitl'amento seria o mesmo limite do Pilcomayo, uj itando-se
á decisão arbitral a Villa Occidental ('1). A conferencias entl'e
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(1) Foram estas as bases c.e recida por Tejedor :

BASE 2.".

(De lransaccion).

TO obstante lo establecido e e Tratado de Alianza, acépLan e
por limites entl'!'l el Pa1'llguay • la Republica I'gentina los rios
Paraná y Paraguay; e POI' ai Oeste el Pilcomayo en su bl'azo fl'ente
á la Asuncion; conviniendo por el mismo acto la Republica deI
Paraguay, en ceder á la Argentina la Villa liam ada ccidelJLal
sobre la margem izquiel'da dei Confuso, con nn territorio de
dos le:;, ~s ai Sur, cuatro ai NOl'te e quatro ai Oeste; y la Repu
blica Al'gentina en dai' por chancelada con esta cesion la indem
nizacion que aquella le debe por gastos de la guerl'l1. En los
limite anteriormente f1jados, e entendido quedaI' compl'endida
la i la deI Atajo ó Cerrito, como da la pertenencia de la Repu
blica Argentina; debiendo de. ocuparse y entregarsela luego que
esLa tran accion ea aprobada por los poderes públicos dei Para
guay y Republica Argentina.

BASE 2.".
(De arbitraje).

Las Republicas Argentina y Paraguaya convienen en someter
á la desision de un arbitro ó arbitl'os nombrados de comun
acuerdo la pel'tenencia de la Villa Occidental, con un territorio
de dos leguas ai SUl', cuatro ai NOI'te, y cuatro aI Oeste. Debiendo
ser regias de e te arbitraje :

L" Que cualquera que ruese el.resultado~ en ningun caso la



A QUESTÃO ARGE TINA 353

Rio-Bl'anco (acompanhado do Visconde de Caravella ) Tejedor
e Sosa tinham começado em Abril e continuavam, quando se
soube que o Enviado Argentino e o Paraguayo haviam cele
brado entre si um accordo a despcito dos plenipotenciarios
Brazileiros; e logo depois o DI'. Tejedor retirava-se do Rio,
sem despedir-se do Imperador. Havia alguma coi a n'esse
rasgo que lembrava o de Cotegipe; mas, pOl' outro lado, ao
pas o que Cotegipc tinha feito uma obra definitiva, o
DI', Tejedor ont ntava-se com pouco, celebrando com o
agente Pal'agua o um accordo, que elle. devia pl'esumir não
scria ratificado p lo govemo da Assumpção. O que elle con-
eguia era, a im, não um tl'iumpho, mas um simulacro de

Villa Occidental podl'u. salil' dei podeI' de Ia Republica a que se
adjudique.

2.' Que en la !Jypotésis de un fallo de favol'able á la Republica
Al'gentina, lo. del'echo tel'l'itoriale ad luil'idos pOI' los actuales
pobladol'es I:lI"1.l1 repectado en PI'opl'ledad y pose ion.

3.' Que en la misma hypoLesis, el Gobi('l' o Al'gentino será
indemnizado pl'eviamente, a la entl'ega, de los gasto becho. en
la ocupacion y fomento da la Villa Iijando e por la sentencia
arbitral el monto y fOl'ma de patJ'u.

4.' Que Ja mi ma indemnizacio sel'à debida li lo. pobladol'es,
desde la po e ion que tomal'on las al'ma al'gentina, 'i quisiesen
mudar de domicili , y lo declara el1 dentl'o deI primeI' afio.

5.' Que dUl'ante el juicio al'bitl'al podl'<i mantenerse el statu
quo de la ocupacion IJl'a ilol'a, I'educiendo sus fuerzas aI número
que so ·tenga el Gobierno Al'gen tino en la Villa Occidell

Q,. Que por I mismo hocho qu dan apartadas de toda discu ioo
y reconocidos como pl'Opl'ios deI Pal'aguay Jos tel'l'itorios deI
Oeste deI Rio Paraguay y Norte deI Pilcoma '0, con excepción de
la Villa y municipio . ujoto ii. arbitl'aje; y como igualmente pl'O
prio de Ja Republica Argentina, lo. territorios ai SUl' dei rio
Pilcomayo cn toda su exten ion, debiendo POI' lo tan to de ocu
pal'"e y entl'egal' ele la isla deI Atajo,luego de fil'mado en Rio
esLe convenio.

BASE 3. a •

(Para uno !J otro caso).

Las tpe.' partes deJibel'u,n tes y pl'esen tes á e tos acuel'dos con
fil'man Ja salvedad de los derechos de Bolivia a todo el tel'1'itol'io
matel'ia de esta negociación, de con fOl'midad con lo pl'evenido en
el Tl'atado de Alianza.

III.
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triumpho, a que sua attitude para como ch fe da nação Bea
zileil'a tirava o desembal'aço cavalheiroso que tivera o lance
diplomatieo de Cotegipe. Á futilidade do l'esultado ephemel'o
que obtivel'a Tejedor aeere centava a incorrecção e dUl'eza
da fórma.

O tratado Tejedor-Sosa, apenas conhecido em Assumpção,
foi desapprovado, e o repl'e entante Paraguayo demittido.
Entretanto a desattenção pessoal para com o Imperadol" que se
via na partida precipitada de Tejedor, e a duvida sobre a atti
tude do govel'llo A1'gentino der ois da repulsa do seu t!'atado,
a qual em Buenos-Ayres se imputava com razão ao Bl'azil,
entretinham em nosso govel'no o receio, que desde 1872 não
havia cessado de todo, de mais. crias complicaçõ s. É essa a
que tão que é affecta ao Conselho de Estado Pleno em H de
J\1nho ('1875), isto é, antes de publicar Tejedor em Buenos
Ayr s o seu Manifesto, que é de 18, em que s defende da
increpação de ter faltndo com a cOltezia devida ao Sobe
rano do Brazil.

O Aviso de convocação do Conselho de Esta lo, assignado
pelo Visconde de Caravellas, foi e te :

« Sua l\'Iagestade o Imperado!' manda convocar o Con. elho
de Estado para sexta-feiea, 11 do corrente, as 6 horas e meia
da t.al'de, no Paço de S. Christovão.

« Trata-se da negociação dos limi tes entre a Republica
Argentina e o Paraguay, de que foram respectivamen t incum
bidos os SIll' D. Carlos Tejedor e D. Jayme So 'a, senuo pleni
potenciarios por parte do BI'azil o Ministro elos Negocios
Est!'angeiros c o Sr. Visconde do Rio-Branco.

« A marcha dessa negociação e modo abl'l1pto, como tel'
minou, constam do incluso l\lemoranclum, que foi redigido
para ser enviado ao Governo Argentino com uma Nota con
cebida nos tel'1nos que pal'ecerem mais convenientes.

« Os Srs. Conselheiros de Estado são convidados a dar o
seu parecer sobre os seguintes quesitos:

« 1. 0 Deve o Governo Imperial plOtestar contra a tran
sacção pecuniaria pela qual cedeu o Plenipotenciario Para-
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guayo a Villa Occidental á Republica Argentina, se esse acto
fôr acceito pelo Governo Paraguayo?

« 2.0 O ser feita a renuncia dos gastos de guel'ra em acto
seI al'ado do aju te de limites muda a natUl'eza da transacção,
tornando-a legitima em face do tratado de alliança?

I( 3.° O modo como o SI'. Tej d I' deu POI' finda a nego
ciac:ão e se retirou desta capital importa uma olTensa á digni L

dade naciunal?
\l 4° No Caso de respo ta affirmativa ao 3° quesito, qual a

ati fa ão que deve seI' exigida?
« A gravidade e mg ncia do assumi to levam-me a pedir

a V. Ex. que n; o d ixe de com pal'ecel' á I'eunião, ainda mesmo
com algum acrificio de sua parte. »

Como empI'e, ainda n' ta ultima conting ncia de guerra,
abuco pI'onuncia-se re 'olulamente pela paz. Não ha que

pr te tal' ontra a tl'c n acc:.ão pecuniaria : « A \ el'dade é que
a Villa Occiclental é um tel'ritorio litigio o, que sobre elle o
Paraguay não t m s não um dir ito incerto, dependente do
al'bitl'ílmento e da guerra, e qu cede esse dil'eito incerto e
nào a t I'l'it I'io. Se se direito pódc sei' objecto de um arbi
tl'amento, orno qu I'ei ,porque n5.o pótl el' objecto de uma
transacçào? Se essc terl'itorio póle ser desmembrado e cedido
sem compen. ação, pol'que não póLle ser desmembrado ou
cedido c lU compensaçã ? É uma iniquidade qu I'er que o
Pal'aguay pos'a ficai' em o tel'ritorio e ainda obl'igado á
indemnisação de guerra, quanuo aliás pela tl'an acção se
depaea um meio mais uefiniti o, que li re o Pal'aguay do
vexame de. sa indemnisação; que pMe ser um motivo de nova.
guerra, de n vas pt'etenções. Ade igualdade, quanto á solução,
da indemnisazão, vem da natUl'eza das cousas, da diversidade.
ele ircumstancias historica., geograr hica e peculiares. A
desigualdade provém deque os outro não têm em seos limites
algum territorio litigioso, que lhes po sa seI' cedido: e como
não têm, podem elles obstar á tl'an acção de OUtl'O? » Quanto
a que tão de melindre nacional suscitada pelo pro edimento
ele Tejedor, Nabuco distingue a terminação da negociação e a.
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retiluda do Plenipotencial'io: Quanto á terminação elle diz:
« Em meu conceito desde que a partes contl'actantes Iw.ga
ram .entre i a um accordo, e 'taYa ipso facto terminada a
negociação della com o Bmzil, porque a inteI'yenção do Bmzil,
pelo ACCOI'do de '19 de o embl'o, eI'a paI'a 'hamal-a a um
accoI'do amigavel, o qual foi cons O'uido. em du ida um do
meio pOI' que teI'mioam a Mi õ é o preenchimento d eo
objecto. 'e te I onto, pois, eu nã ejo olreo a alguma á digni
dade nacional. Ao contrario, o BI'azi! deixaI'ia de I'e 'peita!' a
sobeI'ania do PaI'aguay e da Republica Al'O'entina 'e continua e
a intervir em um objecto que só eI'a della . OBl'azil f ,z o eo
tmtados singularmente, e não póde extranhal' lU OUtl'OS o
façam, maxímé os de limites. » Quanto á retirada em
audicncia de congé, ou sem paI'ticipação ao Chefe do E Lado,
no caso de indi posição ou outro motivo pond 1'0 , a falta
do SI. T jedol" opi na elle, é gl'tl.Ve e se podel'ia t r como um
rompimento de I'elaçõc , se aliás es a presumpção não 1'0 e
contraI'iada pelos officios por elle dirigidos ao Mini 't I'i ao
retil'aI'- e. » E aCCI'e'centa : « üo me pal'ece, pOI"m, que o
ca o e po a con idel'ar orno offen a á dignidade na 'ional, e
que dua nações jam a riu 'ados á urna gu l'ra pOI' au a
do mão humol' de um diplomata. Esta formalidade d des
pedida não ..ão mateI'ia pl'Opl'ia do DiI'eito da G nt , ma
negocio de cOI'tezia e etiqueta. Em homa do o, eI'nos
modernos, diz FioI'es, a que iões de etiqueta têm P I'e1ido a
imp0l'tancia que ouLJ"ol'a tinham eque algumasyez s ' mpI'o
metL u a existencia d s E 'tado . » A paI,tida bJ'u a de
Tejeclol' não é pOI'tanto caso de satisfaç,ão; exige, porém,
explicações diplomalicas e não deve passCtl' despercebido. »

Tejeclor, poróm, já vimo, explicava publicam nte, 111 seu
Manife, to, a sua retil'ada, mostl'ando nã ter tido em mente
olIend I' a côrte do Bl'azil (1), O incil!ente não podia seI'

(1) " Yo !labia ido á Rio en una misioo e pocial. E taba auto
rizado a . uspender, yaun no inicial' la negociación, si v ia =tuc
sobl'e las ba es dadas sel'ia imposible al'l'ibar á un l'osulLado defi
nitivo, - pudiendo regl'e 'ar libremente &in más que un aviso
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levado mai longe, tarito mai que o accordo Tejedor-So a
e Laya de tinado a não er reconhecido pelo Paraguay. Ko
Brazil, por outro lado, a politica mudava de mão.

IX. - Solução final (1876). - A linha do Pilco
mayo e o arbitramento. - Nabuco e a paz.

Em 2V de Junho (l '7õ) Rio BI'anco, cançado do seu longo
li ni t I'i ,pa a"a o goyern ao Duque de Caxia ,o qual cha

mava para a pa ta do n cr io E trancreir s a Col gipe, que
el'ú a alma, o dil'ectol' politico do Gabinet . Aque tão Argen

tina tinha durado de mai e pCl'did a ua força. Oque re ta a
otecrip encarl'egado, mI 'iõ, de trataI 001 o novo mini tI'O

de \.yellaneda, Il'icro m, o d . enla e da ituação que creara em
1 72, ' fa ilitar a ultima ão da nego ia ões entr A umpção
e Bueno - \YI'es, no teI'mo da ba e de arbitramento ofrere
cido p r T jedor e cuja ad pçào, ainda qu modificada ó
lle me 'mo impedira 0111 a tl'an a ção I cuniaria feita com
asa. Da paI'te de lrigo cm o no a Governo encon tl'a a

melhol' vontaue. Ás nccraciações I'catada em Bu no -Ayrc
cntr o Enviado Pal'agua o e o Mini tl'O de Relaçõe Exte-

anticipado. No Lenia por con iguiente carta de retiro, ui debeI'
de e pel'aI'la. Po lia, era libre de n ayal' llna audiencia privada
dei Emp l'adol', si a i I creia conveniente, pera no raltaba a nin
gun d bel' diplomatico, ni de corte ia, e cu àndola. La cOl'te ia
e taba !lenada . ati factol'iam nte con mi vi ita á San I'i t6bal, •
con la' que do dia depue hacia el re to de la Legacion, on
motivo de nue tro regl'eso ... B ta apl'oximacione a lo obe
rano ,en momento inoportuno, pueden tener a'1emás su incon
veni ntes, como e ha vi to ma de una vez. Bt Emperaclor, por
otl'a pal'te,.e como hombre un pel'.onaje e ,timable bajo todos
re pectos, si bien en su calidad de tal rea deber e á lo que paI'
alIá e juzga buena politica deI Imperio. Porque teneria la inten
cion de ofenderIa con una de. corte;'ia ..... 'i yo "alia descontento
ele la. cLIplomacia hecha no tenia ino motivo de agradecimiento
por las consieleraciones que ha.bia merecido. J
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riore , a siste, como repre entante do Brazil, Barão d'Aguial'
d'Andrada; o re ultado, d'e ta vez, (: ompleto, fica firmado
em 3 de Fevereil'o (1876). A Republi Al'gentina toma o
limite do Pilcomayo, a ilha do Cel'rito, c ujeita a aI'bitm
men,to a posse da Villa Occidental e seu terl'itol io ate o rio
Verde. O Bl'azil em poucos meze tem r tirad sua' ultimas
tl'Opas d'Assumpção e desoccupado a ilha do Cenita. abe- e
o resultado final d'esse pleito; o Pl'e. idente Hayes I ror re em
1878 o· seu laudo a favol' do Pal'agua), ao qual I'evel'te (em
1879) a Villa Occidental.

Fazia-'e a sim a paz ficando a Republica AI'O'entina c m o
limites, qu , na Consulta de 7 de Dezembro de 1365, Pim nta
Bueno ( . Vicente) I'uguay, e J quitinhonha tinham r co
nhecido como aquellt:s a que lia tinha direito, e qu con
vinha ao Bl'azill'econhe er-lhe, os mesmos que ao as ignal' o
tratado de 1° de Maio l\1itl'e julgava bastant pal'a ati. fazer e
contentar o paiz e que Varela teve, talvez, em vi ta quando
condemnava o dil'eito de conqui ta, quel'endo somente, é
licito conjecturar, obter, a tl'OCO d'e sa d i ten ia, alguma
importante concessão do Brazil ao pI'opl'io Pal'aguay. em a
diplomacia Bl'azileira, deixando, pOI'tanto, de haver r . istencia
Pal'aguya, n nhum dos negociadol' Ai'gentinos teria tido força
para renunciar á margem dil'eita d I'io Paraguay, garantida,
toda ella, á Republica Argentina no Tratado da AlIiança. 'esse
sentido, pode-se dizer que a diplomacia Brazileira sel'vio de
ponto de apoio ao verdadeil'O intel'es e Argentino, ao des jo
dos seus mai illustres estadista, que el'a : não sahil' a Repu
blica da gu l'l'a com o Paraguay eDl'iquecida com o despojos
tenitoriaes do vencido. Infelizmente não houve mI re entre
os AlIiados t.ada a fl'anqueza que devia pl'esidir ao .tl'ata
mento de uma que 'tão d'essa ol'dem; e somente ao ançaço,
aos sacrificios, á experiencia da campanha de que sahiam, de
veram o não tl'aval' entl'e si uma guelTa de morte por causa
do Chaco Paraguayo. Esse ef'tado da opinião publica nos dois
paizes foi altamente lamentavel depois de uma camaradagem
de inco annos nos campos de batalha, tão pel'feita como fõra
a nossa; e o facto é que um pouco mais de instigação, de
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enthu ia mo, de populal'idade, tel'ia lançado a Republica
Ai'g ntina á guena delOi dos tratado Cotegipe e o BI'azil
depois da r tirada de Tejedol'. abuco teve sempre a convicção
de que fÔI'a elle quem mantivera a paz, pela sua attitude,
p6de- e diz r, em qua i unidade no Conselho de E tado,
onde se elabolava a paz ou a guena. A principio, foi elle o
defensol' do Paragua , o denunciador do direito de conquista,
quando Rio-Branco s6 queda ultimar' a paz nos termos do
TI'atad d Alliança, dando udo á Argentina e quando Ma
I'iana VaI' la, por parte d'e ta, elevava a voz a favol' do ven
cido; depois, quando Rio-Bt'anco comec:a a fallal' a linguaO'em
de Varela e d nadol'e Lib l'ae e que, n'e e papel de
prot etor do Paragua , e epara do AlIiado e chega a admittir
a gu rl'a ante que o cumprimento, em toda, ua exten ão, do
Tratado de 1° de laio de 1 65, abuco, que ante' u ital'a
o re UI' o ao UI'bitl'amento, qu s6 queria que não acceitas e
mos a umpli idade de uma onqui ta, manife ta- e indefe
ctivelm nte a favor da paz condemna a politica do Gabinete,
primeil'O (mi sã Cotegipe) quando tratava em eparado, com
ri co de I'omper a \.lIiança; depoi (mi ... ão AraO'ua a) quando
inutilisava a mis ão Iitre de 1 13, animava o Paraguay a re
cusar o arbitramento acima do Pilcomayo; por ultimo (1815),
fazendo I'ejeitar o Accordo Tejedor: o que tudo e confunde
já com o protectorad. o correr de toda es a intl'icada
questão, 6 lhe merece, d parte do nosso Governo, fl'anco
applauso o Convenio Mitre- . Vicente, que de alO'um modo
restabeleceu a AlIiança. O re ultado, entl'etanto de tudo isso,
a linha do Pilcomayo, em ,ez da Bahia egra, não podia
deixar de o ati fazer, a eIle que de de 1 67 declal'ara que a
que tão de limites não tinha sido um dos fins da Alliança e
que em 1870, como vimo, tomara a pala ra no S nado pelo
Paraguay. abuco, porém, quel'ia firmemente a paz, qUCl'ia que
a no sa diplomacia alcanças e o seu desidel'atu1n em pal'ecer
abrir mão da Alliança, em desconhecer a. obrigações que
ella impunha, e muito menos sem se mostl'ar pI'ompta, enão
mesmo inclinada,- a uma segunda guerra, d'esta vez contra
o Alliado, por amor ao vencido, ou pelo intel'es e do Brazil•



360 M ESTADISTA no DfPEHIO

de que a fl'onLeira argentina não confinasse com a brazi
em l\fatto-Gl'OSSO ('1). A erdade, é que o re ultado foi devido
á vari<;lção dos partidos e do' principaes e tacli ta , que, na
questão Argentina, occuparam, todos, posições dirrerenLes

(1) A idéas da opposição Liberal quanto ao Chaco, como on
stituindo, em podeI dos Argentinos, um perigo nacional, podem. e
avaliar por estes trechos de abuco e arai va :

Saraiva como (lue e desintel'e sava, ainda que de futul'o, da
propria independencia do Pal'agua', linguagem bem divel' a da
que fallara a Octaviano nas lnstl'ucções de 5 de 1aio de 18Gü
(Tomo li, Appendice). " A Confederação com o ha o li, dizia
elle em 1 73 (12 de Fevereil'o) " não augmenta o eu poder... e
eu 1'0 se Argentino, não quel'eria o Chaco, que tem de seI' ainda
disputado á Bolivia. " E quanto ao Paraguay, em relação á Re
publica Al'gentina: • Reeonheço que o AI'gentinos de ejam for
mar um gl'ande Estado nas mal'gens do Pmta. E e d ejo é
natural. Dian te do Bl'azil que se e tende por mais de mil e du
zentas leguas nas co tas do Atlantico; diante da gl'andeza e
ubel'dade do nosso paiz, é natural que desejem os Argentinos
constituÍ!' uma nacionalidade /'ol'te, e supprill1il' as pequenas
Repu! licas, que têm perturbado, pOI' mai de uma v '1., a paz
destas regiõe . Mas o Governo Argentino sabe lue a, pequenas
Republicas querem ser independente', e que a . ua indopenden
cia é, e erá por algum tempo, um intel'e se brazileil·o. Mais
tarde, quando o Bl'azil /'61' um gigante, elle poderá el' indifTe
rente á gl'ande7.a e unificação das mar~'en do Prata; os perigos
que a França encontrou deixando 1'a7.e1' a unificação da ltalia e
da AlIemanha, nós os não enli1'emo."

Nabuco, por sua vez, se admitte que ó um easus belli para nó
a absorp 'ão do Paraguay, pal'ece fazei-o pensando mais na libel'
dade do navegação e no prestigio nacional dp que na impol'
tancia do accrescimo territOI'ial á Argen ti na. E esto o tl'echo de
seu discurso de 28 de Julho de 1875, refel'en te ao Pal'a17uay ;

" O SR. NABUCO. - " Senhol'es, eu vos devo falIar com toda a
1'ranque7.a; a respeito da H.epublica Ol'iental, entendo que pela
contiguidade do seu tef'ritol'io, pelas rela{ões em que e Lama ,
ella deve sei' um naZi me tangere para o BI'azil; entendo que é
um casus belli mesmo a ab ol'pção do Paraguay j mas, se o Pa
raguay se deixasse absol'ver pela Republica Argentina, exgotta
riamos nós os nossos recursos, os nosso esfol'ços 'ol1tl'a a Re
publica Argentina?

«O R. VISCONDE DO RIO-BRANCO: - Já vejo que V. Ex. não
se importa com Matto Grosso.

" O SR. NABUCO : - Vou a Matto Grosso ... Eu considero como
um facto natural, que póde aconter.or, com o correr dos tempos, a
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tanto no Imperio como na Republica Argentina, no decurso
de 1865 a 1875. A limitação do territorio argentino no
Chaco li linha do Piicomayo, foi, conforme as antigas idéas,
uma grande reconquista para a politica imperial, á vista dos
termo expressos do Tratado de 10 de Maio de '1865. abuco
de certo contribuio para ella p la ua attitude desde 1867. O
que, por'ém, é devido a elle, mais do que a qualquel' outro
talvez, é que se tenha con cguido esse resultado, evitandc,
uma guerra, de que estivemos muito perto, e da qual só nos
livrou a resistencia da oppo ição Libel'al. No enado, mas
principalmente no Conselho de E tado, Nabuco, de 1872 a
1 75, foi, como vimos, a encarnação da paz, da alliança, e
do arbitramento, iniciativa sua em 1867 (1), que só em 1876
o go emo conservador, fl'anca confiadamente, accei tará ,
depoi de uma longa ric de peripecia diplomatica, du
rante as quaes esteve a ponto de convel'tel' a \.Iliança de 1865
em uma nova e peor campanha. A satisfação intima de ter

unificar;ão de paize que têm o me 'mo nome e a me. ma lingua.
« O SR. BARÃO D~ COTEGIPE, ministro dos 1\ egoeios Estran

Çjeiros : - A j ingua do Paraguay é a guaral1~'.

R. NABUCO: -Mas a "aça é he punhoJa.
" A França por querer impedil' um facto, qual era a unificação

da Allemanha, que devia acontecer pela natureza da ousa.
abysmou- e.

"O R. VI CONDE DO RIO-BRANCO: - A Fl'ança sacrificou- e
pela unidade.

SI'. NABUCO : - Sacl'i6cou-se pela unidade da raças e das
lingua , pagou caeo a loutrina que tinha proclamado no mundo,
porq ue foi ella quem proclamou a douLrina das gl'ande' nacio
nalidades.

"O R. FIGUEIRA DE MELLO : - Soffl'eu.
" O SR. NAJ3UCO : -. offl'eu, é verdade, pOI'que quiz impedir a

for a das cousas.
" Senhores, quando este facto, a absorpção, acontecer, o que

devemos LeI' em vista, principalmente, é uma questão de Direito
Publico, uma questão cm que temos a companhia e a, parc I ia de
todo o mundo civilisado: é a questão da navegaçttO dos rios. Esta
é que é a gl'ande questão, e neste ponto temos por nós e com
nosco o mundo todo. 11

(1) Vel' antes no Livro V, cap. IlJ, o pal'ecerde Nabuco de 30 de
Setembro de 1867. -
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poderosamente contribuic1o para esse l'esultac1o comI ensa a
para al uco o tratamento que recebeu P I' \' ze. do ad\ 1'

sarios,por defender os inter e da paz com o me 'mo caiai'
e a me 'ma paixão, com que Iles sustentavam a outra poli
tica (1).

(1)' o Senado o enconl.I'o f i com o "'\ isconde de icth I' ,',
no Coo elho de E tado com o Vi onde de Jn.guaI'Y. Iarqu z
de . Vicente, sem intencão offensiva, dil'á no debat : "
Argentino. têm uma olumna oiJl'e a tlual ha de, er po to o dis
CUI'SO de V. Ex. II A posição de onseilleiro de Estado augm n
tava a sua autoridade n'e..sa que. tl'LO, porque ~e aiJia qu elIe
possuia o enredo todo das negociações, - e d'e sa situação deli
cada resentia-se sua palavra; ma', p l' outl'O lado, além de que
Conselheil'os de Estado el'am tamiJem o. que u t ntavam a poli
tica contl'aria, a sua pre en a no on, elho de E. tado era uma
gal'antia para o paiz e para o propl'io Gabinete, que a. sim podia
pesar, para qualquer pl'ocedimento que segui e, o voto e a aUi
tude da oppo ição. Todavia no liscul' o 28 de Julho de 1 (5) m
que respondeu a e, ..a in inuação de orgão argenlillO abuco
chegou a oITerecer a sua renuncia d cal'go de on elheiro de
Estado, ,e tanto fo e julgado preci 'o para poder manif stal'- e
livremente na questão da paz ou da auena, FOl'am es 'a a, sua
declal'ações :

" 1a afinal o negocio veio ao Pal'lamento; volLo a le ponto.
O governo dá licença pam di cutimlO", mas acreditaes que ha
liherdade de discus ão? Oh! nenhuma lihel'dade, e o exemplo
está commigo, pOl'que logo diz- e de um lado: « É a dignidade
nacional que se deve leI' em vi ta "; murmura- e do outro:
li Esta linguagem na bocca de um Conselheiro de E tado I "

li Mas Conselheiro de E tado na pal'te politica, senhor s, como
dizia muito bem o Visconde do Ul'uguay em 1 58 ne ta ca a, é
Conselheiro de Estado do Impel'ador, e não do Mini Lerio.

a A Con tituição declara que o logar de Con elheiro de Estado
não é incompativel com o de Senador; ma. quel' isto dizeI' que o
Conselheil'o de Estado Senadol' tem menos dil'eitos que o enadol'
que não é Conselheiro de Estado? que o Conselheil'o de Estado
Senador nã,o deve dizer toda a verdade, não deve dizer o que
sente? (Apoiados) Quer dizeI' que não deve falIar 'pal'a que não
se saiba o que disse no Conselho de Estado; quer dizer que deve
falIar s6mente quando está em hal'll10nia com o J1linistel'io?

" Oh! senhol'es, por esse modo, eu renuncio ao cal'go de Con
selheil'o de Estado. (Apoiados; muito bem.).

li Gosto das posições claras e definidas e vos pergun to : já
trouxe aqui para o Senado alguma opin ião do Conselho de Estado '!
já me servi de algum documento do Conselho de Estado? Oh!
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scn hor s, cu di cuto com o. documentos tl'azidos ao Pal'lamen to;
di cuto, por 011 equencia, como qua1luer enac!ol'.

R. F. O TAVIANO: - Apoiado. eu direito é amplo, é inteiro.
"O R. ABUCO: - cnhol'e, eu vou dizer-yo a vel'dade.
« o dia 17 de Julho, quando fiz oppo i ão ao Mini terio que

ne 'e dia a umio o podc!', eu di se : ,,- e ha inconveniencia na
minha palavl'a, eu vo autori o a apre entar a minha I'e iq;nação.

" Senhores, o logar de onselhcÍl'o de E. tado não me é gl'ato
na minha itua<;iio; pOI'que sou cmpre vencido, ·ou, por a sim
dizeI" uma gl'alha entl'e pavõe .

"O R. ZACHARIAS : - Perdúe-me V. Ex. : quando. e h'ata de
p I'dõe ,o r. 'ithero)' di e que o eu voto é . empI'e o que vence.

"O R. F. OCTAVIANO: - E Lá de accoI'do com o cOl'ação da
Pl,jl1C za.

"O R. ABU o: - Eu vo diO'o, enhore ; não tenho duvida
ncnhuma m I'csiO'nar o logal' de on elheiro de E lado ...

"O R. F. CTAVIANO: - Quem perderia eria o pai7..
«O R. NAB 'co : - ... ma' não ha de er ó por mim, porque

devo diz I como adhcrente á monarchia, e confiando ainda nos
I'viço que ella póde pl'estar ao }Jaiz, não qu 1'0 que nunca se

din'a que a d ampa!'ci. Porlanto a minha I'e Ignação não erá
ómenle pOI' acto meu, ha de inlervir a vontade c\ outrem.

Tambem ei que o logar é vitalicio; mas não quel'o impor-meu
confiança ela orOa."



C \PlTULO II

QUE TAo RELlGTO A (1873-1875)

I. - Origem da chamada Questão Religiosa (I).

o anno dc 1813 é o da chamada Que tiio Religiosa, o maior
abalo quc cxperimentou a Igl'cja Bl'azil il'a no segundo I' i
nado. Em 21 de Dezembl'o de 1812 o novo Di, po de Olinda,
D. FI'ei Vital l\Ial'ia Gonçalve, dc Oli"cil'a, jovcn capuchinho
pernambucano, ol'denou ao vigario da parochia de anto

(1) A Que tão Rehgiosa de 1873 deu lugar a UII1 gl'ande numero
de publicações (Catalogo da Exposi<;iio de Historia do BI'azil, I,
po 752 e ego). Ver e pecialmente : a discu ão na Camara ; a
Missão Especial a Roma, pelo Bal'ão do I enedo, Londre 18 1;
A Questão Religiosa perante a Santa Sé, réplica do Bi po do
Pará (Mace lo Costa), Mal'anh ão, 1886; O Bispo do Pará e a
Missão a Roma, treplica de Penedo, Li °b a, 18 7; O Barão de
Penedo e a sua l\IJissão a {loma, pelo Bispo do Pará, Rio, 1 ;
Direito contra o DLreito, pelo Bi po do Pará, Rio de Janeiro,
1874; os discur os de Zacharias e Ferreil'a Vianna no upl'emo
Tribunal, em dere a dos Bispo ; Consultas do Conselho de Es
tado; Considerações 7'elativas ao Beneplacito e Recurso á COI'6a,
pelo Con elheil'o de Estado Marquez de So Vicente, Rio de Ja
neil'o, 1873; Antagonismo de alguns canoncs do ultimo Conci
lio ele Roma com as leis e os pl'incipios constitutivos das liúer
dades politicas dos Braúleiros c necessidade de modificar as
relações elo Estado com a Igreja, pelo DI'. J .-J. de Moraes Sal'-
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Antonio, no Recife, que exhol'tasse o Dr. Costa Ribeiro,
membro da il'mandade do 'antissimo Sacramento e maçon
conh cido, a abjul'ar a Maçonaria, « seita condemnada pela
IgI' ja l>, aCCl'e centando : « e por infelicidade este não
quizer retl'acLaI'- e, seja immediatamente expulso do gremio
da Irmandade, porquanto de taes instituições são excluidos
o excommungado. l> o m SOlO sentido expediu ordem aos
vigal'io de outl'as fl'cguezias, indicando outros membros de
IJ'mandad ,que eram maçons conhecidos. A irmandade de
' .•. ' da 01 dade, na Bôa Vi ta (outl' bail'ro da cidade do

R 'it), neO' u-se logo a expul ar do eu gl'emio o il'mãos
que não quizel'am abjUt'al' a Iaçonaria, e immediatamente,
em ti de Janeil'o de 1 'i3, Fl'ei Vital lançou ntra a irman
dade e a ua ap lia pena de interdicto, que só deixaria de
ter vig r pela ratl'actação ou eliminação do Irmãos filiados
á Ma<;onaria. omo a matl'Íz da Bôa Vi La, e tayam a outl'as
pl'incipaes iO'I' jas do Recife, a im o interdicto das capellas
de il'mandade impol'ta a a su pen ão do culto publico em
toda a cidade por temp indefinido.

A agitação que se seguiu il e se acto no Recife foi grande,
sendo a l\laçonal'ia uma só m todo paiz, levantou-se, de

todo os foco maç nico , o mesmo clamai' contra o pre
lad que se mostl'ava re olvido a sepal'ar a Maçonal'ia da
Igreja.

Em principio, o dil'eito do Bi po de pdvar da opa, na
mi sa, os que insistiam em cingir á noite, nas lojas, o
avental maçonico el'a pel'feito; nem se compl'ehende que a
ultima palavra da lituI'gia pertença ao mini tl'O de Estado e

menLo, Li boa., 1873; e, com rela<;ão ás que tões que determina
mm o procodimento dos Bi pos e do Governo: Carta Pastoral
do Exmo e Revll!o Bispo do· Pará, publicando as Constituições
DO[Jmaticas do Sacrosanto Concilio do Vaticano, S. Luiz do
Mal'anltão, 1871; Historia abreviada da Sociedade SecT'etas,
polo Marquoz de Lavmdio, Li boa, 1 54; O Papa e o Concilio,
por Jallu , vOI'são e intl'Oducção de Ruy Bal'bo a, Rio de Janeiro,
1 77. A introducção, e 'cripta do ponto do vi ta radical contra o
ultl'amonLani mo, refere- e á pl'incipaes fontes o condon a as
aULoridade de uma e outra douLrina.
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não ao Chefe da Igreja. O modo, pOI'ém, por que se achavam
'formadas a i1'mandades entre n6s, a dependencia em que
estava d'ellas o culto publico, o facto mesmo de estal'em todos
convencidos de que a Maçonaria no Brazil não pl'ofe ava
intuitos anti-catholicos, de que, se a sua natm za de socie
dade secreta, as suas tradições politicas, o espil'ito de sua
fundação, implicavam tal antagonismo, os maçons brazileil'os
não tinham conhecimento d' ssa tendencia e viviam inteira
mente isolados da Maçonal'ia revolucionaria e internacional
denunciada pelas Bulias dos Papas; toda essas circum tan ias
especiaes explicavam a condescendencia, a tolerancia do
nossos Bispos pel'ante a pal'ticipação do Maçon nas cou as
uo culto e a sua pl'e ença nas irmandatle . Dava-se pOI' Outl'O
lado, nas I'elações da Igreja e do Estado, entre nó ,uma e pecie
de quasi contracto. De certo, não tinha havido nunca uma
Concordata, ma os Pontifices SR haviam sempre confol'mado
ao regimen Constitucional estabel cido em nosso paiz, sob o
qual a Igreja Brazileira gozava de profunda paz. Qualquer
mudança essencial n'e~se regimen devia sei' fita ob a r 
pon abilidade da Santa é mesma, ou ob a sua inspira~ão

directa, e não por acto ind p ndente de um Dispo, obl'ando
por si s6, em sentido contrario ao de todo o Episcopado.
Se por um lado era justo que o Di po li esse o diI'eito de afastar
de junto do altar-mór os membi'os das irmanda.de que não
obedeciam á sua voz, por outro lado, desde que cllc o não
podia fazer sem fechai' as igreja' e suspender o culto publico,
nem tão pouco sem romper o modus vivendi existente no
Brazil entre a Igl' ja e o Estado a respeito do beneplacito, a
questão assumia tal gl'avidade que devera seI' tratada, não a
golpes de interdictos na diocese, mas diplomaticamente, em
Roma, com o proprio Santo Padre.

II. - A Questão Religiosa no Conselho de Estado,

A Questão Religiosa teve a seguinte marcha : acção dos
Bi3pos, primeil'o o de Olinda (Dezembro de 1873), depois o
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do Pará (Março de 1 13), contm a irmandades maçonicas;
pro imento do recurso á COl'ôa; desconhecimento, pelo
Bi po. , da intervenção do Estado; proces o de re ponsabili
dade' pronuncia, pri ão, julgamente, condemnação, e, em
1 lõ, amni tia.

Por diversas vezes o Con elho de E 'tado foi ou ido sobre
o modo de re olvel' o onfiicto.

A primeira consulta é em 12 de Fevel'eiro de 1812, quando
apenas começava a que tão.

Os quesi tos form ulados foram e tes : a; '1 ° e a BulIas que
fulminam penas contra a Sociedades Maçonica' não tendo
sido placitada , podem lei' vigor no Bl'azil? 2.° Em qualquel'
ca o, se podem ter apllicação ás sociedades l\Iaçonicas do
Bl'azil, á vi ta do no so Dil'eito? 3.° Até que ponto póde iI'
a acção e a intervenção dos Prelados Dioce ano na Irman
dades e outras a sociac:õe que pal'ticipam do CaI'acter r li
gio~o, regidas pOl' compromi o ou estatuto appl'ovado
pela autoridade i ii, a im como pela eccle ia ·tica na parte
que lhe c mpete? 1," Que proviuencia cabia ao Govemo dai'
a l' , peito do actos do Bi. po de Olinda em relação á Il'man
dacle.. que contam i'lIaçons em eu oTemio, e de acto seme
lhante do Pl'elado Dioce anos'? »

abuco I'e ponde da guinte fÓl'ma : Ao LOque ito,
negativamente, á vista cI al't. 102, § 14 da Con tituição do
Impel'io. (1) Ao 2° que ito : (( Quando e as Bullas fo em
placitadu ,ella não podiam tel' applicação ás ociedade ma
çonicas cio Bl'azil, pOl'que a jul'i dicção ec le ia lica, á vi ta
do Art. 8.° do Codigo do PI'OC so, e tá reduzida ás mate
rias puramente espil'ituae ,e sas societlades são eviden
temente tempol'aes e permitLidas pela lei civil. » Quanto ao

(1) O art. 102, § 14 da Const.ituição do lmpel'io entl'e as at.tl'i
buiçõ s elo PodeI' Executivo est.at.ue: " Conceder ou negaI' o benc
placit.o aos decl'cto dos Concilios o let.t.ra Apo tolicas, e quaes
quer outra Con. t.itui ões ecclesia t.ica , que se não oppuzerem á
Const.it.uição, e precedendo appl'ovação da As embléa, se conti
vel'em disposição geral. I)
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terceiro, sobl'e o limite da autoridade espiritual: « Não pôde
ir além do culto religio o e movei sagrado , e ~tend ndo-se
á a ociação, cujo pe oal não é eccle, iastico, e Labelecer
incapacidade que não con tam do compI'omi so approvados
pela autol'idade civil e em accordo d'esta. li Sobre as provi
dencias a tomar : cc O Go erno deve proceder na fÓl'ma do
De 'reto 191'1 de 28 de Março d 18n6, remettendo a inclu a
representação ao ProcUl'ador de COI'ôa para instaUI'aI' o recuI'so
á COI'ôa, ordenando ao Bi po que 'uspenda todo ult ri I' pI'O
cedimento até á decisão do recul's , e ao Juiz de Cap lia que,
exercendo a jUTisdicção que lhe compele, previna e não auxilie
qualquel' usurpação do podeI' temporal. " E a cr c ntava:
cc el'ia talvez conveniente que pOl' occasião de mandaI' o G 
vemo Impel'ial que o Bi po suspenda o seu procedim nto até
á decisão do conflicto, lhe escreva uma confidencial, xhor
tando-o a que pl'oceela com m deração e toleran ia II (7 de
l\1al'ço de 1873) :

·Já a lrmandaue do aCIamento tinha interpo LO o l'eCUI'SO.
a 10 de Fevereiro, e, ouvido s bre lIe, o Bispo om iara ao
PI'esidente da Provincia (20 de F vereiro) : ce Omittind qual
quer bservação sobl'e as innum ras inexactidões contida na
dita petição, limi to-me a dizeI' a , . Ex. que semelhan te I'e UI'SO
é condemnado por val'ias dis{ o iç-es da IgI'eja. 1) ão tinha
occorrido á imaginação de nenhum dos homens pulli os do
Imperio que um Bi po pudes e falIaI' semelhante linguagem
aosrepres ntantesdaleiedaautoI'idaelecivil,de onll ccndo,
publica e solemnemenLe, a Con tituição e O' dil'eiL ' imme
mOI'iaes da Corõa. Por i, so a attituue de Frei Vital é tida como
uma veI'dadeira rebeldia, um gl'ito ele guel'ra civil no telTeno
religio o, um appelIo á fé contl'a as instituições, a que a Igr ja
semp/'e se mostl'ara ben vola. Ainda n'esse momenL , porém,
ninguem lwesumio que Ue leva se a sua resistencia até onele
a levou. O Imperio estava habituado a outl'a ordem de Bispos,
a :Bispos mansos, pacifico', cordatos, dotados elo spiL'ito de
prudencia e submissão; pela primeira vez, póde~se dizer, °
Episcopado era sUl'prehendido pela attitude intean 'igentc de
um de seus membl'Os em frente ao poder lemporal. Oque seria
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se ella o l' " lu 'iona c Lod ? O I' cU!' o da iJ'luandade do
Recife e levado ao on ClllO de E tado, euJo relaLol' o

i c nd d B m Retiro. O notayel par ceI' d'e te (23 de laio
de 1 13) é a UIllLUa do y Lema regalista consLitucional; póde
se dizCl', a C n. titui<:ã 'le iastica do Impcl'io. Elle u tenta
cada uma da pl'etenõe. do poder tempoI'al : o dil'eito de
bcnepla ito, i to " de imp dil' quc a Bulia, HCSCI'ipto '
quae.quel' n. titu!lc c le ia'Lica , fo' cm exe utaua~ sem
pl'évio exam on. nLim nLo eu; o direito d não con-
entil' na yiula<:ii. J ompl'omi o da il'mandade que lIe

autorizara, direito chamado agg/'{lvo á COl'ôa }'egia ]JI'O
lecçâo. Pull anda pOI' p 11 "'ada, Bom Retiro mantem todo o
privil gio d que o u o, a toleeancia, apre cl'ipção inve til'a
a COl'ôa P I'LuO'ueza 'qu I om a Independencia, pa' aram
á do BI'aziJ. 01 re a con lu õe da cção, o lmpemdor quiz
para ainda uvir Con clho dc E tado Ileno quc reune
em 3 rlc Junho.

O i cond' de Abact', o'e e tempo ntl'eO'ue a vida e pi ri
tua1, é o pl'Ímciro a Yotal' manife ta- e ontra o II'oyimcnto
du I'ecm'so: (l Em maL ('ia de l' ligião» di elle, « a minha
c a do 1 'I'ÇO c da fiJInilia, 'ig a fc do cal'vo im. PCI tenci
em l '30 ou l 31, a uma Loja l\Iaçonica, ma de de 1 34, i ·to
e, ha qual' oLa anno, , I'cLil'ei-mc da a ocia<:ão, não conhe
ccndo ncm um dos s u o'l'edos, c' que o t m. Para i. to
muito conCOl'l' u UIUa ii' ulllsLancia que vou reye1al'. unca
al1i uvi pronunciaI' a palavra Deu . E ta suavi ima palavra
é 'ub tiLuiJa por uma ir umlocução - upremo Al'chitecto
do Univ I' o, c diz- c quc e devcm el'guer templos aViI'tU ]e
c cavaI' ma LU I'ra ao vicio. »

. VicenLe e ouza Fl'anco, que rCII'e entam a tendencia
oppo La á de Abaeté, u tentam o Parec I'. « Se a infiucncia
je uiLica dominar », diz Souza Franco, re umindo todo o seu
I ensamcnto, « e Livel' o BI'azil a infelicidade de ser governado
por vontadc que não ja a da 1 ação, declaro quc pl'efel'il'ci
renunciaI' todos o m us cargos publico . »

abuco louva o pl'ofundo estudo que mo trou o R lator. _o
voto, que lá, ha este argumento, que fará pro el to : - « O

lH. 24
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art. 0.° da Con titui 'ão do Imperio não diz que a Heligião Ca
tholica Apo tolica Homana será a relio-ião do Estado, ma que
contillual'ft a ser a religião do Estado. E ta palavra continua/'á
mostra bem que D. religião do Estado cria, como ate ahi ra,
i lO e como cm a Religião Lu itana ao tempo da Con tituição\
i to e, a Heligião Catholica com seu dogma " com o Canone
recebido , com as lei portugueza I'espectivas. 'est pre-
supposto hel'dámo' de POl'tugal o placet, illimitado c mo era
ú recurso á Corõa, o padr ado, a lei que ex luiu o Je uila',
a lei da amortização, e a' demais que constituíam ci/'ca
sacm. » E fazia e. te quadro da situação gel'al do mundo I c
rante o e pirito do Syllabus e da Infallibilidade : « e JUs
cavendi era outr'ura necessario pal'a garantil' o dil' ·ito do
Estado quanto ás invasões da Igl'eja no dominio temporae',
hoje é, mais que nunca, nece:;sal'io, depoi do yllabus do
Concilio do Yaticano, que de 'larou a Infallibilidade do Papa.
Sem duvida mais garantia offereciam aos E tados caLllOlicos
os Concilios Ecumenicos, compostos dos BislOS de Lodo o
orbe, do que o Papa ó e ab oluto. A vel'dade é que s E tado
da Europa, catholicos e acatholico', tomaram-se d apII'e
hen ões, prote taram e adoptal'am suas medidas pI' venLi a'.
A Austria I'ompeu a Concordata de 185õ, e de larou, m NOl'l
de 30 de Julho de 18'10, que, ante o poder que o Papa a. u
mira, e cujo alcance o Syllabus mo trava, ella recobrava os
seus meios de acção I ara impedir a inva ão do direito do
Estado. Já a França, em Llma Nota do Conde Daru, apre 'entada
á anta Sé pelo l\Ial'quez de Bonneville, declarara que o E La
tIas catholicos não podiam depôl' sua soberania perante a Côrte
tle Roma. A Italia I'ompeu o Tratado de 1~ de S t mbl'O de
1864, e apodel'ou-se de Roma, aproveitando a occa i10 que
lhe deu Sedan, mas contando com a força moral qu tirava
da indifferença da Emopa, perante a attitude da Santa é para
com os governos civis. A politica da Prussia, com as suas no
vas leis contra a Igl'eja, tem por pretexto o ultl'amontanismo
triumpl ante no Concilio do Vaticano. ão é pO' 'ivel, p i::;,
pl'escindil' do jus cavendi, p1'Íncipalmente quando os Di po ,
esquecidos das relar,.ões da patl ia, desconhecem e menoscabam
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a io t.iLuiçue' con t.iLuciuoaes_ .. cc O que conyem, pois, Sc
oh r, para dominaI' a ituação e conjUl'ar uma guerra ci\'il
clltr fiei e idadão é uma poliLica pl'udente, ma energica.
Cum]r mantel' a Religiã Catholica Apo tolica Romana como
R ligião do E tado, ma' cumpl'e tambem executar a leis do
E tad , lei qu m mat. I'ia t.empol'al, obrigam a todos e á
Igl' ja tamb m. » Chega ao ponto relaLivo ao vig r das anti
ga' t I11loralidade porLugueza. (1), uscitado por Bom-Retiro,
e I'C h'e-o dirrerent.emenle. «Qu cumpre ao Covemo fazeI'
nu 'a '0 de I'e'i ten iÇl do Bi po ao De I' to ou Impel'ial Reso
lução que annullal' o interdicto das ll'mandadc e a excom
munhão do l\Iaçon ? A ecçã opina p lo pl'oce o do Bi po,
com p t.i ndo o pl'oce' o ao UpI' mo Tribunal c1 Ju. tiça.
Opino, pOl'em pela applicação da tempol'aliclades, endo
d'elJa pl'eferivel, no ca o ujeito, qu e mais politico d qu'
criminal, a d portação d Bi po com ua congrua, con
dicionalmente, i t.o é, até que reconheça a leis e o podere,
do E tado. »A. ccção considerava impli itam nte d'rogadas

(l) ,\. Secção para mo tl'al' que a legi lação bl'aúleil'a el'a mais
Eh l'al que a pOl'tugue:la di ~s ra: " Basta di:ler que alli (Por
tugal) nunca permil.l.iu a reciprocidade do recuI' o e el'am o'
provimento' eguido, para ua oxecução no ca 'o de de obe
diencia do ppelado , do empl'ego de meio violento I'epuo-uante-,
por .-ua nature:la, á luws do eculo e á defepencia e attenção que
o Cal.holico devem ompl'o guardar para om o aracter sacel'
datal dos ucce SOI'es do Apo ,tolo, ainda quando d lin Juent ..
Refepe-se a Secção ás temporalidade , tantas e tão repetida
veze applicadas contl'a tlivor o' Bi 'po e até contra ollectore
e Legados Apo tolico , e a- .quao , além da appI' hen ão da
cavalo-adul'a e pri ão do cpeado dos Prelado d obediente,
extendiam-se, amo e vê em Pereira e ouza e outro, até á do'
naturalização e exterminio pal'a fóra do Reino, ficando vago o.'
Bi fados. D e tas temporalidade. houve algun exemplo noBrazil
durante o regimen colonial, selldo a ultima, . eO'undo pen a a
Secção, no anno ele 1812 contro o Bispo Dioce ano do Parú. Depoi
da lndependencia não foram mai' u ada', ainda que c entende 'o
que c ntinuava om vigor a Carta Régia de 91 de Junho de lQti
que mandava oh rvar como lei a ua pratica. Hoje acham- e ella'
implicitamente r·evogada. de de a publicação do Codio-o Cri
minal. .... »
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pelo art. 310 do otligo CI'iminal (1) c a t I1lpol'alida
des da Legi lar,ão portuO'ueza. i\"abu peno a o ontraria:
« NUllca se considel'Cl/'{lJn Cl'imes, pelas leis allle1'i01'pS, os
(actos de íncompetencia 01/ excesso de jU1'isclicção commelti
ctos pelos Bispo OZt jui ,es eccle iaslicos ..... » « Eu di. c Il,

accrescentava Be,« qu na extr midade qu o IUC 'ito uppõe,
i to é, a r 'i t ncia do Bi po, a t mpomlidade qu maio n
viria s ria a expulsão do Bi po, ou ju. LiO ar o m u n' rto:
1.° pOI'que ° pl'oce o criminal deverá afIe taI' O'l'av m nte a
dignidade c a fOI' a moral do Epi copado; 2.° pOl'CJU tri
bunaes hesitarão perante a questão de con ciencia Cjll moti
vara o on(licto e e. a questão difficilmente serú cl vada á
categol·ia de crime; 3.° pOI'que apre en a do Bi p dal'a azo a
novo' conai to', alim ntando a O'uel'!'a religio a; 4.° porque,
sendo o dois podere, o tempOl'al e o e pil'itual, indep ndente
e distincto.. , a expul 'ão do tel'l'it I'io sel'á uma analogia do
modo como uma sobemnia pro d pal'a com o l'epl' sentante
de outl'a, quando a pl'estm.a d' II e torna incompati\' I com
a paz pulli a. »

ouza Franco opina pelo proce o, c Lambem qu , no ca o
de ser este repellido, o go\'el'no pôde d portal' o Bi I «como
estrangeiro, que diz seI' o Bispo Brazileiro, funccionario pu
blico por mercê ómente de aut ridade estrangeira. »

A maioria do Conselho de Estado ( . Vi 'ente, ouza
Franco, Inhomirim, Bom-Retiro, Ca,'{ias) é p lo processo;
Abaeté, que negava provimento ao recur o, adh l'ia, no caso
de vencer aopinião contraria, do Bispo não cumprir a d cisãl,
ao processo de responsabilidade; l\luritiba, . icth 1'0 T, apu
cahy e Jagual'yeram opposto a qualquer coeI' 5.0' Jabl1co,
contrario ao processo, era voto unico em dar como xi 'tentes
as antigas temporalidades (2).

(1) Art. 310 do antigo Cocligo rirninal: Toda as n.cçõe ou
omis ões, que, . endo crimino. as pela leis an tel'iOJ' s, não ão
como taes con. i iel'adas no pre ente Codi~o, não 'uj itarão a
pena alguma.

(2) Esse voto de Nabuco pareffeu, en tretanto, depois a S. Vicente,
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Ja nformiuade do voto elo Con elho de E tado, o Govemo
conceuc pl'ovimentoao I'ecur o(L deJunho); intima ao Bi po
pam que levante os interdicto ; o Bi po de conhece a auto
ridade do G verno para inleI'vil' no exel'cicio de ua attri
buiçãe' pil'ituae (6 de Julho), e é mandado r spon abilizar
(21 de et moro), EntI'eLanto, o Bi po do Pará, D, \ntonio
de Ma do Co ta, in t II ctualmen le a mais notavel fi O'ura do
mou I'no d )'0 brazil iro, pl'onunciava- e p lo Bi po de Olinda,
imitando o eu pl'O edimento em relação á irmandade ma
çonica, 100'0 ubiam contra elle ao Con elho de E tado tl'es
r CllI' o d irmandad s intenlicta , O Con elho de E tado é
ouvid outra z, m 8 el Nov mbro, sobre diyersos arbitrio
a qu a, itua 50 do Bi pú p' de beigal' o Govemo, ão e te
us no o quito, pl'OpO to, :

« 1. 0
.' o Gov rno Imperial, ee olvenelo mandai' re pon a

biliZtll' a um Si po, pód , ao m 'mo tempo, ordenar a u
pen ã do xel'ci 'io de sua fun çõe ?

« ~,o No a o affir'mativo, como e por quem el'á regida a
Di e?

« . o na u pen õe e int rdi to que o Bi po , e,'I:-ill-
fOl'mata conscienlia, impõ m aos clerigo , é denegado o
reCllI' o á Corõa em lualqu I ca ; ou se de taes cen ura
peemittid I' corr r, quando 'não vCI'ifiquem a condiçãe
estabel itia' p la lei canon i a' pateias pal'a as u pen ões
e interdicLos eX-hl{07'mata con cie7ltia?

« 4,0 'e o Governo Imp rial] óde su p ndee e mandar re 
pon abilizar o parocho, qu e recu arem ou por qualquer
mod ob tarem ao cumprimento de sua decisãe obre recl1l'
'os int l'pO tos pOI' Iemandades c ntra acto dos Bi po , ou
de quae quel' outra' re olllçõe da me ma natureza?

como me foi referido, o mais governamental dos do Con elho de
E 'Lado (I' radiante); emo unico que não deixava o Governo de ar
mado, a meno que quizes e pl'oce ar e prender todo~ os Bi po
do lmpel'io e eu ub tituLo, r.a o elle acompanhas~em o de
Olillda. Ha nos paI eis de Nabuco, com referencia a es a l'eunião
do Con elho de E lado, um billleLe, a lapis, do Duque de Caxia
• Brilhou, meu "elho amigo, como empre. II
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« 5. 0 e as ue i õc do Governo, I I'ofel'ida' obl'e u' refe
ridos I'e ursos, têm effeito óment a I'cspeito de Irmandades
que os houvcrem inte.rpo. to, ou :e devem el' con iuerada'
comoobrio-atol'ias, quel' para o Bi po qu I' pam paro
'l1os em I'elação a todo o caso identico ? »

O parecer de Nabuco om largo con idel'ando , é aml'll1a-
tivo quanto ao pl'imeil'o ponto: Bi po ' um empl' o-adu
pu blico ( cto Addicional); a ol'igem di\'i na d . ua' fu n õ
con titue uma e 'pe 'ialidade do eu CaI'O- , ma' não ex lue
outros caracteres que lhe ão commun com o outm' empl'c
o-os publicas. As 'im, a iot ryen ão do GOY rno na nomeação;
o 'ó poder seI' cxel' ido paI' idadão brazilei1'O' o r dotado
pelo E taclo com ongl'ua e outro molum nto ; ter m mui
tos caso I'elaçã s e lIeito civis; o. r tambem do intel'c. e
do Estado, porque a I' ligião a qu o cargo I'rfpre é l' lio-ião
do E:tado c om ia1. Quanto à lIbstiLui~ão, a , ~ imp diua
confunde- c no eu f'feito: c ma' \'aO-'l, o abido on
solida em si a jurisdicção pi capai, cabendo-lhe nom aI' o
vigario durante o impedimento do Bi po. Relativam nte ao
ex inf01'mata conscienlia, a opinião de abuco ra conhecida:
o 'eu Decreto de 185'7, diz He, « não fez senão consolidai'
uma di pO'i ão do Concilio ue Trento, I'ec bido entl'e nó .
Revogue-se o Decreto de L85'7, e a di. po ição ub i tit'a, por
que não foi esse Decreto que a creou. O remedia unico el'ia re
vogaI' o beneplacito concedido ao Con 'ilio, que é n'e a parte
di ·ciplinar. » Ao quarto ponto responde pela al'firmativa : o
principio que prevalece, em I'elação ao Bispo, paI' mai I' força
de razão apI lica-se aos parochos nos limite do beneficio e
officio. PaI' ultimo, (5. o quesito) : « Como s ntenças judiciaes
que são, as Impcriae Re oluçõe ,ó fazem dil'cito entre as
partes de que se trata, são applicaveis . órnente ao ca o jul
gado. »
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III. - A Missão Penedo.
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A politica do Imperador n'e. sa qu tão e não tinha não
dua face, - pOI'q.uanto a in truc -e ao Barà de Penedo >

o e:-piriLo em qu e qu ria v l-a. cumpl'iua, mo'tl'a\,am a
me ma re oluçã que o pI' so a pl'i ãn do Bispo : levar
d vencida, m nome da b rania do E tado, a re:i t ncia e
a pret n -e da IO'reja; - re l'I'ia a doi rÓl'O ou a dua
juri dic õ : á do tl'ibuna do paiz e á de Roma..\0 me mo
tempo qua. i, que Ol'e! na\'a o proce ~o do Bi po de Olinda,
o Go\' mo mandava o Barão d Pen do a Roma no intuito
de con. CgUil', P I' intervençã do Papa, que a lucta :não assu
mi se pl'opol'çõe maio1'es me' mo d on eauir ta ·el-a ces aI'
qllanto ante (1). Em 29 ue Maio, com eITeito, Pio IX ha\'ia
diriaido a Bi po u Pernambuco um Breve approhatol'io (2)
dando-lhe plcno pou r para di. olve]' ompleLamente a
irmandad refl'actaria e cl'ear outra que cor]'e ponde' em
ao fim d sua pl'imitiva in tituição.

A ncaociaçõ dc Penedo c m a anta é duram de fim
de Outubl'o a m ado de Dezembl'o (L 13), quando n eO'ue
tudo quanto descjava c mai do que e perava. É exactamente
pOI' . e tcmpo que, no Brazil, o Govemo manda re pon abi
lizar o Bi po de Olinda (2'7 de Setembro)' ao que e egue
a denuncia (16 de Outubro) e a pronuncia em crime inafian
çav 1 (l2 de D zemb]'o) i to é, a prisão. Nunca diplomata
no rec beu mai d licada mi ão do qll e. a de P nedo.
O Gov 1'110 mandava-o tratar com Roma, mas diúa-lhe fran
camente : « Devo prevenil' a V. Ex. de que o Governo
ordenou o pl'oce so do Bi po de P rnambu o, , c rãr neces-
al'Ío, empI'egal'á OUtl'O meios I gae d que póde u ar, em

bora sejam mai energicos, (~m e peral' pelo I' ultado da

(1) Instl'uc ões ao Barão do Penedo, em 21 de Ago to de 1 73.
(2) Cal'taapo Lolica Quanqumnclolores, em A Questão Religio a

perante a Sé pelo Bi po do Pará.
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mi ão confiada ao zelo á luzes de V. Ex, EncalTegand -o
d'esta mis 'ão, não pensa elle uspend I' a aação da I i ... A
ord m para o proce. o uo Bi po lia de I' pulli ada, talvez
anted e expedil' e te ue pacho. Quanto ú po ibiliua I d
meio mais energico não eJ'á nec 'al'io que V. Ex. a man
tenha m reserva. e fÓl' intel'l'oO'ad a te J'e pito, pod I'á
dizer fI'aneamente o que lhe commullico. )) (1) Eram in tmc
ções, eomo se vê, não para uma n o'oeia ão, mas para um
llltimalú111 , porque a pl'isão do Bi po era 'omo que r I re-
alias e pirituae. contra o Papa.. "ão el'a uma mi ão, I'a ullla

provocação, - e a quem? e por m io de qu m ..\. 'e me. mo
Pio IX, deposto do throno d Roma, lue o Imperador UI)

anno ante yi itara f1lialmente no YaLi ano, e pOl' interm ido
do Barão do Penedo, o m . mo Carnl!Io :\1oreira que d ou I'a

v zes, em tempos felizes, tinha sido mandado neO' eia!' 'om o
'anto Paul'e e recebel'a d' II ornai affectuo' a olhim nto.
e o diplomata não fos e o Barão do Pen do e Papa não

estiyessem habituados a rei vaI' a altan ria d . gov rn .. que
têm em refem a con ciencia das naçu s 'atholi a , o tom e o
caracter d'e 'sas instrucções sel'ia d natureza a g n l'alizae o
connicto na Igreja BI'azileira, a tomaI' unanim , p-lo inl1uxo
de Roma, a atti tude do Episeopa lo na que tZo do b n pia i lo;
- e, eotã , que recurso teria o C verno, o Imperador, pa!'a
dominar a re"olta? A perseO'uição, a cad ia, u o chi, ma?
Penedo conseguio tudo ° que o Covel'n podia de ejal' : ob
teve do Papa a de appI'ova ão fOI mal do proceuimen lO de
Frei" ilal, com ordem de restituir a: irmandad s a anlio'o
estado e de restabeleceI' a paz na IO'I'eja; o r . ultado obtido
por elle foi porém, temi ol'ariamente inutilizado pela pri ão
do Bi po de Olinda.

Accusado de ter prom ttido em Roma que o Govel'l1o
desistiria das medidas tomadas cor tra O Bispo, o n O'ociador
defendeu- e d'essa imputa ão, negando form~lmente qual
quer dubiedade da sua parte. O fa to é que a missão, em

(1) ln tl'Ucções de 21 de Ago 'to no lino de Penedo e no do
Bi::;po do PaI'á.



A QlJEST.i\O RELlG[O~A (1873-1 í5) Si?

i me ma, enyolvia uma dubiedade. Desde que o Goyerno
Bl'azil il'O mandava uma embai 'ada e pecial ao aticano oli-
itar a int I'ven~ão do Papa, é que ligava importancia ao

r ·Ulld.lo d'e a mi ão' 'e obtive e e e r ullado, não era
de e .peral' que elle me mo fm tra e, no Brazil, o effeito do
resu Itacl obtido olloca se o Papa na obri O'ação de de 
faz I' eCI'etam nte que Ih havia olemnempnte conc dido,
prla viola ão duma clau ula tacita ela negocia ão. A i to o
Gov 1'00 I'e ponel que mandou avisar ao Papa de que o [l1'0

ce', o "'uil'ia eu tl'amite' em dcpend· n ia do r ultado da
mi' 50, que Papa devia ter cal ulado que ua cal'ta ele

II lll'a ou de appl'ova ã lodia heO'al' á mão do Bi. po,
luand 'te já s a ha e pl'e no Rio de Janeil'o, O Papa
pOI"m, não tinha razã pal'a aCI'edital' n'e 'a in xOI'abilidad ,
á vi ta da mi tio' p1'a ai UI'do. uppol-a da parte d Governo
qu n O' ciava, quanelo aquelle paternalmente o attendia : o
equivo o I'e ultava do fa to da mis ão, que Pen cio teve l'azão
em UppÔI' não d O'U rra, . im d paz de ele que a recebeu,
ap zar da in ll'U çõ . Tanto o n gociador omo o Papa,
e tavam ju tificado m p nsat' qu l'e ultado da mi ão
'xtinO'ui/'ia o onfli to n BI'azil; não podiam UppÔI' que o
Gov l'I10 de eja se a pri ão mai a humilhação c lesia tica
do Bi p . O neO' cia I r e lava ju ti ficad em· ntendei' a pal'te
ela in tl'ucçõe que lhe annunciava que o Governo não u 
penderia a acção das lei', como um avi o panl que 'e apl'e 
sa em, elle e anta '; não poelia imaginaI' que o re ultaelo
da ua difricil n go ia ão el'ia delib radamente annullado por
unia politica de co I'ção c intl'ansiO'encia; não devia attl'ibuil'
ao Governo o que, de facto e deu: dua politica, I o não
tel'ia o l'rido a n nhum interpl'etc ou elecifl'adol' da in tI'UC
.oe ; não . podia imaO'inal' que o Governo não liO'a e im
pOl'tancia á Mi ão E pecial que mandava a Roma, confiada
ao seu mais habil diplomata.

om o re ultaclo de a mi ão, deu- e, d vido a essa má
intellig ncia ntre o Governo, o nco'o ia I I' a 'anta é, a
mai ingulal' de toda' as oneO'a õe' diplomaticas, carta
do auto Padre ao Bis[ o de Olin la, que no pen amento da
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anta Sé e do n gociador, devia terminar onl1icto, uatada
de 18 de DezembI'O de '[813, entregue m 2l d Jeneil'o
de 1 14, por mã d D. Pedl'O Mal'ia de Lacerda, Bi po do
Rio de Janeiro, ao Bi po pre o, não produzio eITeit alo'um.
Frei Vital, da ua pl'i ão pr y ntiva, dil'igio- ao anto Paul'
pedindo in tru õe, ,como. e -egui se o julgam nto e ~l

condemnação (21 de Fevereir ), ú Papa, julgando- vi lima
de uma qua. i ilada por parte do overno, r ponde ao Bisp ,
no 1.0 d Abl'il, que lIão manr/(wa as insll'ucções pedida pai'
que seriam inuleis e Í1wPIJorlunas e nenhuma execução po
diam tel' ?Ia condição Clce1'ba e sem libel'dade de ob1'{lJ' em que
elle se achava. Ainda mai', a calta ue 1 de D z mbro foi
dada, pela anta é e 11 lo Si po , como não xi. tent c LI

lntemuncio tran. mittio ao' lois Prelado. uma ordrm 'pI' .. a
de ua antidade I ara qu' a d .. trui em, pai' modo que
ifella ?Ião restasse vestigio atguln, o qu cumpriram (1).

Essa carta as im de. truida reappal'ecel'á mai. tardE', [01'

occasião da am nistia, quando o Card aI Anton IIi a envia
egunda vez, por copia, ao' Bi po amni ti.ado (2); muil

tempo, porém, do lado do Bi])o, se suo t ntou que s me
Ihante documento nunca exi tira (3); qu o Bal'ão u Pen do

(1) A Questão Religiosa pelo Bi po de Pará:
« As razõe que tinhamo: para envolveI' no mais profundo 'ilen

'cio esse documento parecem não militar mai , mudadas como
estão as circum tancia . Verdade é que e tando nós na pl'i ão,
veiu ter com nosco 1\lon en hor anguigni nos cOlllmu nicou, :ob
toda reserva, uma ordem expre sa de 'ua antidale pal'a des
truirmos a tal cal'ta, POI' mod que d'eUa não restasse ve ligia
algum, e assim fielmente o cumprimo.. Tendo-nos, poróm, o Car
deal Antollelli, com surpre. a nossa, enviado por occa ião da am
nistia, nova copia da mesmi. sima cal'ta, e continua.ndo então os
adversario. dos Bi pos, e ultimamente, na sua obra, o sr. Barão
do Penedo a interprelal-a em entido falo, afiO'ura- e-nos he
gado o momento de fazer a luz sobre q my tel'ioso documento. "

(3) Ver nota antel'iol', confissão de D. Antonio deMac elo Costa
sobre es a conspiração do silencio. arta do Bi po de Olinda ao
Arcebi po de Buenos yre., negando a verdade da affil'mação de
Penedo. A carta AntoneUi não continha a expre. são gesta tua
non laudantur, que Penedo affil'll1ara ter ouvido; no principio ha
as palavras" Quro jam ai intcO'ro fere a.nno a Te isthie gesta
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,

m)' titicara eu Gm'e1'no - o que Governo sabia não ser
verdade, pela communicação do Internuncio e pela, confel'en-
ia que preced ram a entrega da carta ao Bi. po de Olinda,

a im '0111 p la cone pon lencia da no a Legação pel'ma
nente junto á anta c. o Bispo do Pará me mo não tives~e

mai tarde onre. ado que rec beram c . a carta e a não tive e
publicado na inteO'ra, o Bal'ào do Penedo pa aria ainda hoje
ao olho de muito perante a opinião eccl . ia ti 'a toda,
por um inv ntor ou imuladol' de Lettra Apo tolica como
pa ou de 1 13 até 1 ,'6, quando appare e n liYro - A
Que tão Religiosa pe1'Cll/te a aI/ta r! do en pr prio coo
tradictol" a alta coote tada..\.t e a publi ação, a carta era
tida por uma fabrica ão a tu iosa da no a diplomacia; pelo.
eu t rmo ficou pat nte que o exito da ~Ii ão E pe ial fÔI'a

completo, e que ó a innexibilidade do Cavemo a tinha inu
tilizado faz nelo ao me mo temp pairar obre o nome do
negocia I r uma u'p ita de in in eridade, da qual ó o pl'O-
prio Govern !'ia culpado por ter mandado neO'o iar, quand
tinha animo ~ ito de processar e de punir.

Com ffei to , n'e a Cal'ta de 18 de Dezembro, entregue ao
Bi p depoi de mentida, oneO'ada á hi toria, mai tard
re lamada e por ultimo publicada, o Cardeal Anton lli dizia
ao Bispo de Olinda (a al'ta foi tran mittida ao me mo tempo
por copia ao Bispo do Pará) que de nenhum moela podia
o anta Padre louvar os m io empregados pelo Bi po para
chegai' a fim que se propunha: « De feito. endo Vó
quanto e tava sta eita larglli imamente propagada e pode
1'0 a, tendo infe tado não ó a coisa ma a pe oas relio'io-
a , com grande detrimento da Igreja, facilmente deyeriei

untadversu <Jua. dam pia. sodalitates... ", palaw<l' (i lhic gesta
unt) que podiam ter dado logal' li conru 5.0. A al'fit'ma!:ão de que

niLo exi til'a o documento, a que se l'ereril'a Penedo, por ter ha
vido má apprehen ão, li I itlll'a, da palavra.; om que elle procu
rava de jo-nal-o e authenLical-o, é o que hama em a. ui~tj a
uma ce'l~úDocatio, para a (IUal o Bi. [lo a rediLavam ter J'l ta
causa.



380 UM E TADISTA DO lMPEHIO

ver que tendo esLe mal raize tão funda, não' d'e es que s
po am ou n'ull1 in tante extiepar ou areancal' como d
um 6 0"011 . POI'Lanto convinha que procedes. eis gmdual
mente e colhendo com peuden ,ia o meio, empl' gand -o.
com pacien ia e moderação, I aI a então chegarde. ao que
úesejavei . Ora, se e te modo de obeal' devia por Yós ee
eguido ante da recepç{io da arta IUC "O endel' ou o
um mo Pontiu e em data de 29 de ~Iaio, muito mai o d 

viei ter deante d olho:, dep i de recebida a me 'ma carta,
na qual expres amenLe c in inuava e e i' a on ·'Ihado que
por espaço de um anno obl'cestive' 'eis em L du acto de
rigor. Pelo qu , cel'tamente niio . digno de ai pr yac;ão qu
Vós, deixados de parte o.; con elho d ua 'antidad , ante'
quizes eis conLinuaI' no começado pl'OpO iLo, r carl' i de
novo precipiLadamenLe e com infeliz exito 'í p na de inLee
dieta e a. censura eecle 'iastica ,já contea c nfl'aeia reliO"io-
a-, já contra alguma' pe ou', » E mandava: o: P I'tant

re:tituida' logo por Y6s a c nfl'aria no eu antigo tado,
pertence-vos cuidar que hom ns de fé verclt cl ira e noLav i,
por sua prudencia apre idam", »

Lenuo- e hoje e ta carta, qu te 'pim tanLa man uetude,
cordura e longanimidad ,não e póelc 'enão lastimar que a
Questão R ligio a ele 1813 não tenha sido evitada por uma
prom pta intelligencia com o 'anta Padre, e que, me mo á
ultima hom, o Governo não tive se apl'oveitado, pela amni tia,
a grande e ine pel'ada ictol'ia diplomatica qu o eu Enviado
ha ia obtido em Roma, As di posições da anta é eram tã
bene olas, que, apezar lo pI'ocesso do Bispos e apezar de
ser o Presiden te do Con 'elho chefe da Maçonaria Brazileiea,
o Papa havia annuiúo a cen 'urar o que os Bi pos tinham
feito, e mandaea que repoze' em as irmandad s no e tado
anterioJ" e procede 'sem de modo gradual. Es. a benevolencia
de animo ainda mai patente se tOI naI'8 pela espontaneidadc
com que, depois da amni tia, para evitar a repI'oducção do
conlli 'to, de outra f61'ma cel'ta, S, antidade enviava aos
Bispos, que sahiam da pri ão, uma egunda copia da arta, que
tão dolorosa decepçã fUI'a para o 'cu zelo e fervor aposto-
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lic (1), e que pOl' ord m da anLa Sé ellc.' haviam de tl'lJido.
O Papa não podia, intimamente, repl'oval' o que fizera u

Bi p d Olinda, tão vidcnte I'a a conformidade do procedi
mento e da linO'uao'cm d te com a Bulla lan ada cootl'a a
)Ia~ nm ia e com o principio reivindica üe da anta é,
formulad n . Ilabu '. A ue approvação era meramente po
liti a extel ior, pl'ud ncial, e uma y z pl'e'o o Bispo, tornado
em onfe r martyr da fé aos olho de tod o mundo ca
tholi o, ao Papa 6 omp Lia papel de con olador : COnrOl'
tal-o 'U, t nta\-o no b lU ombate pela Igl'cja (2), para apa
O'al' do u e pil'ito até a lembrança da carla AnloJlelli,
aquella falai cal'la (3), com a 'hama o Bi po do Pal'á.
Com err ito, FI' i Vital rã uentl'o de pouco recebido no
Vaticano mo um amp 50 da Igreja (Ii).

(1) Foi grande o abalo causado ao Bi 'po pre o pela carta
AnLonclli. do [ aL"i, no . eu livL'o, a aLLl'ibue ex.clu ivamenLe ao
caL'doal .\nLonelli, ('ontra quem inve Le, como conLl'a Moo enhor
MaJ'ioo 1Iarini, uh- reLario de Estado, o Intemuncio an""ui·
gni o pl'opl'io Bi'po do Rio, D. PedL'o de La erda. O ~egundo

'''olpe foi, P°L'Ól11 , talvez ainda mai en ivel :
onf amo qu ao reler aquella faLal arLa, - Il o Bi. po de

linda e tava m viagem -, " que de novo no' l'a atil'ada em
1'0 to, depoi d Lanto. tão ex.pr ivo' te t munho de louvor e
approyação, dados pelo anta 1 adI'e... , encheu- e-no a alma de
uma atribulação e amar"'ura tal, que não sabemos exprimil-a,
quanto mais enC(1L'ec l-a. Levúmo muito. dia' del'l'amando lagL'i
ma. e Ol'ando, sem abel' o que fazer... Il " O facto do levanta
m nto do inLerdi to em condi!;ões, da I' stiLui!;ão, pura e im
pies, da lL'mandade revei' e ma onizada ao 'eu antigo e'tado
paI' oI'dem do anLo [adI' ." punha-nos em uma fal a pO'ição e
deixava á Maçonuria todus as honra' do tl'iUlllpho. Il

A Encyclica EXol,tae in ista clitione, ao Bi po do BraziJ, em
29 de AbL'il de 1 i6, obtida pela intervenção de FL'ei , ital em ua
vi ita a I ama, miLigou muito e:se om'im nto dos doi Bi po
P lo de. enlace e cle ia Lico da 'ua campanha pam a purificação
da Irmandad ..

(2) CaI'La apo ,tolica ao Goverlludor do Bi 'pado de Olinda de
<1 de MaJ'!;o de 1 74, ao Bispo do Olinda m L" de Abril, arta
pontificia ao mesmo em 18 de Maio, e 2G de . gosto.

(3) 1 Que tãu Religiosa, p. 27·1.
(4) A Questâo Religiosa pelo Bispo do Pará: li Tanto qtlC o

anta PadI'e I) viu pl'o~trado em sua presen~a, abaixando pal'a
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IV. - A condemnação dos Bispos (1874).
A Amnistia (1875).

a marcha da que tão com os Bi pos [6de- e qua. i ai 'tl'a
hil' da missão Penedo, tratada pelo Gabinete como verdadeira
sup rfluidade, luando devia ser a base de toda a 'ua politica.
Á denun ia dada contra o Bi 'po de Olinda (16 de Outubro,
1813) guio-se a pronuncia em crime inafianr.av I (12 de D 
zembro), e o Governo mandou proceder á pri (\0. O Bi po, pro
nunciado e pl'eso (2 de Janeiro 1 '74), nomeou admini trado
re para a . ua Diocese durante o tempo de. eu impediment .
Cumpria reconhecei-os? As Secçõe' de Ju tiça e Imperio do
Conselho de E tado, endo I'elator abuco, 50 ouvida na
matel'ia (Avi o de 19 de Janeil'o de 1 14). abuco já tinha
opinado obre a questão ante da pronuncia; dep i da pl'O
nuncia, o acto do Bispo, suspen o do poder de jUt'is licção,
delegando esse poder a um admini. tradol' que nomeara, em
para elle um crime pl'evi to na lei cl'iminal do Imperia.
Art. 14 do Codigo Criminal: (C Continuar a exercer fl1ncçõe
do emprego ou commi são, depois de saber officialmente que
fica suspenso ... » O que cumpria fazer era mandar que

elle a Magestade do Soberano e do Pontifice, e. tendeu-llw pa
tel'nalmente os bt'aço e o teve por algum tempo e tl'ei tado ao
peito, dizendo-lhe a' palavra mai aITectuosa c animadora',
Mio Caro Olinda! Mio Caro Olincla! exclama"aPio IX tt'ocando
lhe O'racio amente o nome pelo da diocese, e O' olllos do Vigario
de Jesu: Clll'isto, fitavam, arrasado' de lag1'ima , o joven conre 
'01' da ré. » Pg. 288, E e. te quadro nog jardino 'do Vaticano:
" Todos o: dias era D. Vital admiltido à insigne honra de acom
panhar o Papa em sua' diversõe pelo jardin do Vaticano, e
n'um d'e.. e pa :eio:, indo o Prelado Olindense ao lado do
Summo Pontifice no meio dos Prelado' da COde, papou c te de
r pente, e olhando risonho para elle e com g1'ande eXII'essão de
agrado e affecto, exclam,ou com a palavras do P'almo 132 :
" Eeee quam bonum et quam jueundum est habitare /ratres in
unum! E, apontando para a bar! a do joven Bi po, foi logo conti
nuando com o mesmo Psalmo : Sieut unguentum quod deseendit
in bal'bam, barbam Actron. " Pg. 2 9.
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Cabiuo, pelo demou trado impedimenL d Bi~po, pl'uceues e
á leição do ViO'al'io Cal iLular, e que, recu ado Lodo o'
,CC ilO lego e . ao actu' do Go\'ernadore d Bi po su pen o,
deviam elle. el' II pen os·e I'e'p nsabilizadú como incm os
no art. 137 do odigo Criminal: « AlToO'ar- e e effectiva
mente exercer em dil'eito ou mOLivo legitimo qualquel' em
pl'eO'o ou funcção publica... ~ l'\icthel'0Y nt nde que a no
mea~ão d admini tl'ador . foi irr O'UI'll" ma' qu deye el'
acc ila' Jagual'~ opina pelo di,'eito perfeito do Bi po de
nomem' quem o ub litui ~; Bom ReLiI'O esten amente C(JU

fOI'ma- e om a conelu õe de Xicth 1'0 ; apu ah . l' fel'e- e
inteiramente a Bom R Lil'o; ouza Feanco é o unico a abundar
no pen 'amento do R laLOl.

A pri ão do Bi po cle Olinda, como á do Bi po do Pará,
. gu -se '\ condem nação de um e de OULl'O p lo uprem Tri
bunal ('1) r lo cl'ime de ob lfll' on impedi/' o elfeito da de-

(1) Em 10 de Fe"el'eil'o (1 74) o Bi po de Olinda responde
n'e te- tel'mo, ao libello do Dom Fl'anci co Balthazar da il
veil'a :" nhol'. Je us autem taeebat. ( . MaLh. 2G, (3), EL"ll
miu ha. pl'i 'ão, no l'senal de lal'in ha do Rio de Janeilo, ao
10 d Fevereiro de 1 74 (A iO'nado). Frei l'ital, Ri po de Olinda."
Em ;21 do FeveL'eil'o, pI' . nte,;, lal'cellino d Brito (Pre idente),

hichol'l'O, Me. ia de Leão, Veio'a imõe. da il\'a, Co ta Pinto,
Valdelaro, Barão de Mont OI'I'at , ViUares, Figueil'a de Mello,
Albuquel'que, outo, 1Iariani, Bal'ão de Pimpama e o Procuradol'
da ol'ôa, Balthazar da ii\' il'a, tem lagar o julgamento. FI'ei
Vital é acompan hado por eu' doi defen ol'e Zacharia e Can
dido l\Iende de Almeida; ma como o Bi po o'uarda ilencio, o
pl'oCUl'adOl' da orõa qualifica de dois in tru os ao 'eu ad"o
'rad . O public intel'"eUl tod"o o tempo. ,o ta- Pinto, 'ald 
lal'o, "lUal'::i, imõe., 1\lont el'I'ate o VeiO'a ondemnam o Bi-po
no gl'ào medio do al't. 91) do Codigo Criminal, i to é, a quatro
ann de I ri:ão om tl'allUlho. Albuquerqu· ó o julga incur o
110 Cl'iUle d do obcdi ncia.. I il'urama "ota pela nullidade do 11'0
, . >la in 'OI"llp lcncia do tl'ibllnnl. A 'enlenl;a . commutada, elll
12 le Março, em pri ão implo , Em 1.0 le Julho é a vez de D. An
tonio de _Iacedo o:>ta, que é ondemna,do da. mosma fÓI'lIla, ii
me ma pena, igualmente ommutada. Os doi- Prelado oIT1'em a
pena de p1'i 5,0, um na FOl'taleza de . João, 011tl'0 na da ilha da
Cobl'a.·, até ii amnistia, quo decl'etada m 1 do:::; tembl'o de
1 i5, mudado o Gabinote.



U~[ E~T:\DI TA DO lMPEHIO

lel'1nillações do Poderes Model'ado/' e ExeG/llivo, con{ol'll1es á
Constituição e ás leis. Mai. 10nO'e considel'amo o aI ance e
a importallcia d'e 'a condemna ã em relação á pl'opl'ia Mo
narchia. Com ella Ul'O'em amai O'l'aye que -C . bl'e o
goyerno d s Bispaclo . O l\lini terio, que. e 'onformara om
a maioria cio C n '('Iho de Estad , e reconhecera a. nomeaçõc,
fita' p los Bispo , vê- e fOl'çado a in taural' pl'oces o on LI'a
o' Governadore', Iue allegavam nd tel' enfio o. podeI' . que
o' Bi. pO' pre o e senten iado Ih deI garam. Por i:, o
Con elho cI E ·tado é ouvido n "amente m 23 cI .ran il'o
(18/ü) : bre o e, uinte que iLO. :

« 1° Tendo declarado O' Govemadol'e do Bi pado,
01 inda e Pm'ú, nomeado' pelo.' Bi [lo pr sos, qu - IIt não
foi delegada jUl'isdic ão pnra levanLarem o, inLerdi tos lan
çados pelo, ditos Bi pos, póde o Goyerno reLirar o I'C 'anIl 
cimento das nomeaçôes e ordenar agol'a que ella d ix m cle
ter eITeito?

« 2.° E te acto póde compr hend r não só a nom ':H;iio tlo
1.0 Governador da Dioces de Olinda, que nLrou em xel'
cicio e já 'e acha pronunciado e pr so, ma' tambem as no
meações do outros que devem funccionar como Ub:LiLuto
nos impedimento daquell ?

a: 3.° Que procedimento deve LeI' o Go erno para gu a
Dioceses ejam legitimamente admini tradas? De"e ol'd nal'
a eleição de Vigario' Capitulares e insinuar aos Cabido~ pe.
soa' idoneas?

« 4,° Ern que crime incorrem os Con go', Vigario e Pa
dres que se oppuzerem ii eleição de um ViO'ario Capitular?

~.° Como se deve pro edel' com loelação aos Gov roa Ires
dos Bi pados que insistirem em exer er a autoridade d I O'ada
pelo Bispo ? »

-ão possuo o parecei' de Nabuco, dado n'e sa ses, do, ma
qual foi, stá bem patentc na seguinLe refercncia que 'c n
contra mais longe, no pareccr que elle deu a favor da amnistia,
Es es pl'Oce sos contra os Vigario , constituidos pel 'Bispos
e reconhecidos pelo Cov mo pareciam-lhe uma contl'Clclicção
iníqua. Elle oppuzera-se ao reconhecimento: a eons quencia
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do reconhecimento I'a, da palte do Governadores, o cumpri
mento do mandato apo tolico. Dia depois (H de Fevereiro)
a consulta ao on elho de E tado ver~ava sobre a revogação
do Decreto de 28 de larçod e 1 57, a ignado por abuco,
que se manteve fiel á ua obl'a.

O Govemo tinha env I'edado pOI' uma estl'ada que não offe
I'ccia ahida. I to era ao-ora vi ivel para todo , para o Gabi
nete, o Con lheiro' de E tado, proprio Impel'ador. Reco
nhecia- e quanto mai acel'tado teria ido evitar a politica de
coel'ção appellar para Roma. Nabuco, não podia lavar as mãos
da diffi uldades todas .em lue Rio-Branco e achava; mais
longe alludil'ei á parte de r pon abilidade que lhe toca, mas
para o tel'l'i eI imbl'oglio causado pela pri ão do Bi pos, e
depoi pela acção do Governadol'e do doi Bi pados, elle, de
certo, não concorrera' a ua politi a tel'ia deixado ao Governo
a lib l'dad dc apl'oveital' o re ultado da mis ão Penedo, de
transio-ir, de ollabol'al' com a Santa e, sem pal'ecel' e tal' em
bal'açando a acçào da j u tiça.

Em 25 d' Junho (1 15), I orem, o Yi onde do Rio-BI'anco
d iXOll o podei' e o no o Gabin tc, pl'esidido I el Duque de
Caxia , dc Java ai' Il'ntemente oltar os Bispos, terminar o
conOicto, pa ar ao lho de todo como ulUaadmini'tração
vel'dadeil'am nte cath lica. ln vil'ad d'e e, entimento, reune
cm de etembro o C n lho de E tado para ouvil-o obre
a ituação I'eada pela ant "iol' politica e a conv ni ncia da
amni. tia. Foi te o \\ i o de onvocação:

« Diocese ele Olinda e d Pará e tão sem governo
cei 'ia ti o.

« O Cabido da do Pal'á recu ou fOl'malmente nomeai'
Vigal'io CapitulaI' e o da de Olinda acha- e na mesma di po
ição.

(( A l)l'ovisões do parocho' nomeados pelos Govcmadores
proces ados não tem ido rcconhecidas pelo Presidente de
diver a Pl'Ovin ias do orte elo lmoel'io.]

(( a Dioce e elo Pal'à dá-se já a anomalia de ha",'Cl' doi
Vigarios em uma mesma fl'eguezia, um su, p. nso pelo Go
vernador do Bi pado e su tentado pelo Presidente, outro

III. 25
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nomeado pelo dito Governador, e parochiando pOI' ordem
deste. Factos iguaes terão de repl'oduzil'- e.

« O ummo Pontifice in iste em não dar algulIl l'emedio
a e ses. males.

« Por tae motivos re olveu Sua Iagestade o Impel'ador
Convocar o Conselho d'Estado pleno pal'a consultar sobl'e os
seguinte quesitos:

« 1.0 Não será medida salutar conceder um p rdão geral,
ou antes uma amnistia que reponha tudo no antigo e tado?

« 2. 0 O facto de terem os Bispos a certeza de que, conti
nuando em vio-or a leis primitivas, tel'ão elles de el' nova
men te pl'ocessado , não poderá afa tal- da reincidencia?

(l 3. 0 E para que seja esta reprimida, não re ta a G verno
o recurso de solicitar do P der Legi lativ medidas I I'as,
positivas e adequadas que não possam daI' logal' a t ('cri er
sações? »

Nabuco dá o seguinte parecer favoravel á amnistia:
« Opino pela amnistia, sendo a 'sim o meu voto coher nte

com o parecer que dei em 3 de Junh de 1873 ontra o pro
cessos dos Bispo, entendendo que onvinha, antes d que
os processos, a deportação d'elles como uma das temporali
dade', ainda em vigor. Ainda pen, o que diff1cilmente se póde
elevar á categoria de crime uma que tão de consciencia. Tam
bem opinei em Conselho de Estado que, suspen os os Bispo
pela nossa Lei das funcções publicas não podiam eU ,con
demnados e presos, exercer o poder de juri dicç.-'io, e pois não
deviam er reconhecidos os Vio-al'ios que con titui m.

« Foram, porém, reconhecidos e s Vigarios, e, por uma
contradicção iniqua, responsabilizados por mantcl'em o. actos
dos Di 'pos, como se e ses Vigario tivc. sem poderes ex lege,
quando o que podiam el'a em virtude do mandato.

« A cxperiencia justificou as pl'evisões, os proce so fOI'am
tidos como perseguição, os R lOS como mal'tyres, a cons
ciencias se subleval'am, e o poder do Estado perdeu e não
ganhou nada com esses processos.

« Penso, pOl'ém, que a amnistia seria impolitica e reve
laria fraqueza e penitencia, se o Decreto de V. 1\1. L d ixasse
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de CI' acompanhado de uma expo'j ão ele motivo' do ?l1inis
teri , manir tando o animo firme de manLer adir ilo do
E tado e ele impetl'ar do Corpo Legi lativo medida ad quadas
pat'ae se fim, além da queexi tem na legislação actual (1). »

v. - O Imperador e a Igreja. - A Pastoral
collectiva de 1889.

A que lã elo Bi P f i um ac ielente gl'a\ e na hi t ria
do reinado, obl' tuclo I ar gllil'- e 100' á prim il'a I i I'e
lativa á eman ipac:ão cios e I'avo·. A manai' hia pareceu
ep"1l'ar- ,qua i a um t -mpo, ela gl'and pl'OpI'iedade e da

IO'I'eja. O facto 6 que a aLtitude el Impemdor foi deci ha
sobl' o Mini tel'i . O -ri. conel do Rio-Bran o e tava apo 
tacl, omo e tem i to no que chamou um teeple
cl1ase com o pal,tido Liberal; a e a lucta pela populal'idade
ae "e 'ci1 a ir um tan ia de s r ell o chefe da Maçonaria;
o Con' 111 d E taelo era qua i unanime em u tenta\-o;
o enLim nto do. no o . tac1i tas I'a L do regaI i ta' não

(l) A amni tia é decr tada !TI 17 de etembro (1 75).
mini-Lro da Ju tic;a (Diogo Velho, i ondo de ayalcanti)

docroveu a 'im a herança (lue o Gabinete de 2- Junho le 1 75
recebeu na qu stão l'eli",io a, (Di CUI'SO de 2l de Setembro) :
Ir '" Encontrámo re pon abili ado', prosos e oudemnado ,ou em
via de 01-0, não ó o' ('e pectivo,' Bi p ,ma tambem o ovel'
nadol'e por II s nom ado uja autoridade fóraa principio re·
conhecida pelo Governo,mas llue a seu tueno e cu aram levantar
o inLerdirto . D'ahi 1'0 ultal'a ficaI' a Di 'e o do Pará m regi
men eegular, p l'quanto, condell1nado o ou Goyornaclol', e delibe
rando o Gooerno Imperial não recon!tec'er mai a autoridade
dos prepostos nomeaclo pelo Bispos, ol'denara que o Cabido
oleO'o o Vigal io Capitulai'. I'a es a ol'd m não foi cunlpl'idaj
ontl' tanto que o Govel'nador, a1 ezal' de pl'e o, continuava a xer
cei' a jUI'isdicção e piri tua!. II Como e v' d'os. o trecho o 0

verno nft encontrou meio do fazei' pl'evale C'e a pinião do 'on
selho de Estado, flue pl'ef'eril'a ü. le I abuco, o I ecol'l ia a e. ta
quando clle me mo e tinha privado dos moias de fa.zel-a vinga!',
l'econhecendo os Governadol'e .
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era assim preciso a sugg stão do Imperadol' para o Presi
dente do Conselho deliberar o pl'oces o dos Bi pos; ma ,
por' tudo que se sabe do al'acter loliti(;o dos m thodos
de Rio-BI'anco, póele-se affirmal' que, sem o apoio enel'gico,
voluntaeioso, do Imperador, lle teria transio'ido, tel'ia liado
mais da missão a Roma do que ele uma condemnação judi
ciaeia, t ria deixado inteevie a amnistia, de que logo lança
mão o seu successor, ou não teeia, pelo menos, con eevado
dmante o conflicto a qualidade de Geão-Me 'tl'e da l\1a<;onaria,
D cel'to Rio-Beanco, - e o voto qua i unanime do C n 'elbo
de Estado basta paI'a mostl'al-o, - teria a' umido a me ma
attitude, estando fóea do Gabinete e 1'61'a da Maçonaria; eIle
não tinha, n'essa questão, peevenção maçonica, e sim a pre
venção regalista; officialmente, entretanto, - e, ainda mais,
diplomaticamente, peeante Roma, - para arbitl'o da primcira
pendencia séria entre o Impel'io e a Igr ja, no egund Rei
nado, a suspeição do chefe do Grande Ol'iente eI'a visiv I (I).
O Imperador', entr tanto, com a sua de isão costumacla tel'ia
tomado por timidez qualquer escrupulo que ellc mostra se.
Até o fim o Imperador não occullarú ao Bi po do Pal'á, - o
de Olinda fallece pouco tempo depois tIa amnistia, - o des
go to que lhe deixou o peoce limento do dois PI'elados, Para
elle os Bispos recalcitl'ante ão clois exaltados que v'm alar
mar' e tmnstornar as consciencias, perturbaI' a paz em que a
Igt'eja e o Episcopado sem pl'e viveo com elle; são dois ambi
cio os de nomeada, que querem fazer fallar ele si, e para isso
revoltam-se cantl'a o Sobel'ano que os nomeou e contra a
Constituição, graças á qual elles eram Bispos, porque s m a
apresentação impel'ial a successão apostolica teria talvez
l'ecahielo em Outl'OS. Do Bispo de Pernambuco púde-,'e mcsmo
dizer que não teria sido apresenLado por Pio IX na época em
que foi nomeado pelo Govemo do Imperador, Ha um tanto
da dignidade imperial offendida na attitude do Imperador;

(1) Allora siamo clue, diúa Pio·IX ao Barão do Penedo, refe
riúdo-se a esse PatriarciJado maçonico, em cuja investidura Rio
Br'anco mandava tI'atar com o Sobel'ano Pontifice.
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011e ente p 'oulmente a ofTensa, recebe o desafio, e de de
locro avoca a . i a que tão. A uumissão dos Bi"pos, pel' tas et
lIe{as, como a gu na d Paraguay, como a emancipação do
e cra o , torna- e um ca o re el'vado á Corôa.

D. PedI'O II tinha o e pirito fortemente imbuido do pl'econ
ceita antí-sac I'dotal. EHe não eI'a propriamente anLi-clerical,
não Yia p ricro da parte do lero; o quc lhe não in pirava
intere c !'U a propria vocação r licriosa : evidentemente o
padre e o militaI' el'am, ao seu olho de e tudio'o in aciuvel
de sciencia, c não dua futuras inutilidades sociae dua ne
ce idad qu ell quizet'a utilizai' melhor: o padre, fazen
do-o Lam b m me tl'e-e cola I r fe 01' ele niver idade; em
YCZ do militai', nm math mutico, a tt'onom , chimico, enge
nh i1'0 (L). A e a prc enção é preci o accrescen tal' a qna i

(1) A id a do Imperadol' em materia religiosa não podem
ainda el' perfeitamente I'econ truida , pOI' falLa de dados e re,e
laçõe illcol'a e yel'(iadeil'as. Alguma luz é, pOl'ém, lançada
501Jl'e o eu 13 Jl amento intimo pela nota (objecto do uma ~Ie

moria do ol1'elll il'o Manoel Francisco COI'I'êa, apl'e entada a
ln titulo Rist I'ico e .... l'aplli o em 10 ele Outubro de 1 90) no
lino de E. do PI'e en é, Le Origines e polo cUI'io o documento
autobiogl'aphico - Fé ele O/Jicio, publicado pelo Vi. conde de
Tnunay (1891). A mal' ....elll de lres en é, que diz: "L'histoil'o
n'e t pa' le jou cruel el'un Dieu stupide et 1301''1'01' ; elIo tend au
rell.lvemen t univol' eI, eLc. II o Jmpl'adol' e cl'eve :

im, cl'eio·o tambem, e por i o me mo ou evolucionista com
II, re orvas que fa o.

II O cl'endor tudo CI'OOU pal'a um de envolvimento progl'o iyo
e hal'1l1Onico.

I< I-l i de pensar obl'e o que li lLnte de Jeler e te livl'O, talvez
mai do uma vez.

I< Não altel'o o que e crevi ti. mal'gom. Pen o que se compre
honel b m a minlla opinião.

I< Sou r ligio o; porque a moral, condição da intelligencia, .
a base da id n: reli "'iosa.

I< Cl'eio fil'memente no dogma, mo mo pelo que diz Santo Ago 
tinho : Credo qaod aú ardam; I orquantoo e tudo dos facto
convence-me cada dia mais da e tl'ei teza dos limitos da l'azão;
ma tambem J'ospeitando esta qu Deu con 'edeu ao homem,
sustento sómente como vel'dades p ycllologicas ou pllyslca o que
ella reco r:; hoce como facto-, e apenas admitto como verdade,
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o(fen a pe soai de que fallei, a lesa-maO'e tade que e lhe
figul'ava. É e. se orgulho dyna Lico, uma fórma apenas
da dignidade nacional en arnada n'elle, da obeI'ania do
E tado, que o fará dizeI' ao: Mini tI'OS : « O PodeI' Moderador

qua. i como certeza futura, o que é conjectura mais ou meno
fundada.

« O 'que do sentimento religio o não se prende ao dogma ou
não é propriamente do dominio da razão, eu o re peito, e tenho
me mo a felicidade de sentil-o, mas em exager'ação, gl'aças á
educação, de que sempre serei grato áquelle a quem a li voo
A fé religiosa não a separo nem da esperança, pois e pera da
infinita misericordia de Deus que e1'ão por fim pl'emiados todos
os homeu que houvel'em cumprido o eu deveres onfol'me o
permitle a imperfeição humana, nem da caridade, a que repugna
a intolerancia. Il

Onde Preso ensei falia do Paelre l'losso : II Com que fel'vol' o
repeti quando me detive nos IUO'l1l'e onde Je 'us Chri. to en inou-
o a seu discipulos! ..

A nota', muito important s tambem, quanto á erudição do
Imperadol', seu modo de pen a!' 'obl'e as gl'andes que tãe. das
origens e leis da Cl'eação, foram publicadas no Jornal elo Com
mercio e no pequeno folheto Trabalhos elo Con elheiro .Manoel
Francisco Corrêa, Typ. loraes, 1897.

a Fé ele Ofjlcio (23 de Abl'il de 1891) o Imperador dá-nos sobl'e
suas atTeiçõe , crenças, politica e reliO'iosa, a' eguintes I'apida
notações: - Quanto a fé: « Creio em Deu ... Fez-m a refl xão
sempre conciliaI' as uas qualidades infinitas: Providencia, Om
nisciencia e Misel'icordia... Possuo o sentimento religio o: innuto
ao homem, é despertado pela contemplação da naturEza... Sempl'e
tive fé e acreditei nos dogmas ...

Quanto á politica: II Igl'eja li\Te no Estado livre; ma i so
quando a instl'llcção do povo pude se aproveitar de ta s in ti tui
ções. "

... II Acompanhava-me sempre a idca de ver o Brazil, que me é
tão cal'O, o meu Brazil, em ignorancia, semjalsa religião, em
vicias ... »

O Imperadol', na resenha que faz dos objectos a que se dedicou,
refere- e ao augmen to do numero de dioce es e á ere ção de
novos seminarios, mas 'em uar o primeil'o plano.á l'egeneração
do clero. Aliás, a mais e crupulosa consciencia pre idio sempre,
da parte d'elle, a todas as suas nomeações episcopae..

Pelo que se póde deprehender, o Imperador el'a, quanto a
religião, um espil'ito emancipado, que organizava a sua propria;
era, conciliando quantum satis os dogmas com a hypothese
scientificas, catholico limitado, como era dal'wini ta limitado, e,
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não tl'ansige :D, quando Pio IX intel'cede em uma cal'ta auto
gl'apha, e lhe offel'ece fazeI' ce sal' a pel'tUl'bação na Igreja me
diante o perdão dos Bi po, . E sa parcialidade do Imperador,
o Bi pos a entem todos o Bispo, ({ Pois que! !! m Bi po
de calceta, pOI' de empenhaI' os eus sagrados de eres?! dizia
o Metropolita, Conde de alvador. O ngido de Deu !...
Onde a moralidade publica? Onde a religião e o seu culto?
É tri ·te, é bem tl'i 'te; é con temadol', é degmdante, de ce até
a ultima e cala da abje ção um pl'Occdimento de tão degene
I'ada natUl'eza (1). » Tudo i o ia ao Imp radol', á lonarchia.
« enhol' » dizia-lhe, dil'e tamente o Bi po do Rio, « e não
tem I'mo a Deu ,men a qualquer homem; e não formo
leae á no a f', meno á no a bandeira; se rasgarmos o
Evangelho, não re p itaremo a Constituição; se não bradar
mo bem altt> Viva Chl'isto! não podel'emo bl'adal' Viva o

1'. D. Pedl'o lI!; e nã soubel'mos mOI'I' I' maI'tYl'e pela
IO'l'eja, faftal'-no -ha de erto cOl'agem e enthu ia mo pal'a
del'ramal' o auO'ue em bOl'botõ pelo Bl'azil que tanto ama
mo (2). » E o velho D. Viço o, alludindo á O'uel'ra de Bis
mar I contl'a o::; Di pos catholicos da PI'U sia: « enhor, Vossa

em materia do relio-ião po~itiva, de in tltuiçõe ecclesia Licas, um
e pil'ito independente sui juri , indifferente, posto que cOI1\'en
cionalmente deferente, interiormente de prendido, alheio a toda
ol'dem de preoccupaçõos 4ue a sujei ão religiosa uggere. Pal'a
dizer tudo, a lol'eja não tin ha na concep~ão de E tado do Impe
rador enão uma pal'Le e 'undal'ia, qua i rudimentar e proviso
ria, como a Religião Catholica, com os seus mandamentos e tri
bunae tel'restres não tinhaem sua vida intima verdadeiro poder
coel'<.:itivo. Como ente religio o lle dependia ó e dil'eclamente
de Deu : a l'eligião era uma que Lão para elle, toda pes oal ub
jectiva, entre 'ua eon ciencia moral e Deu~, o CI'eador, cuja obra
elle admirava profundamente como naturali ta e asll'onomo. O
Impel'ador el'a, ontl'elanto, genuinamente pirituali ta, o que
quel' dizel, que o tronco intellectual e tava preparado para, em
alouma pbas la vida, bt'otar de repen te a velha fé catholica.

(1) Cireular ao Epi eopado, em 2 de 11al' o de 1 74, sobre a
condemnação do Bi po de Olinda.

(.) Representação que a . Jl. o Imperador dirige o Bispo de
S. Sebastião do Rio ele Janeiro sobre a prisão e proeesso elo
E:xmo e Reomo S,.. Bispo de Olinda, em 18 de Fe, el'eiro de 1 74,
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l\Iagestade sabe que não tenho ca aUos, nem carruagen , e
.meno os tha/el's em qu'e me po am multar; tambem me não
podem I)I'ender em calabouço , porque em calabou 'o estou cu
mettido sendo Bi po ha trinta anno e tendo de idad quasi
noventa; pôr-me-hão em lib rdade e me tirar m d'e ta
masmona do Bispado, ainda que lhe pare a que me mandam
para outra pri ão peor (1). »

E e entimento e ntranhar'á tão profundamen tc no co
.ração do Bi, po do Pará, delOi Ál'ccbispo da Balda, de todo
o Episcopado, maguado e olTendido que, apezar da amni tia,
mais taf'de, quando vem a R. publica, Ue reappal'ec na Pas
toral Collectiva de 19 de l\1arç de 1890, escl'ipta pe1'1 pellna
de Macedo Costa: « Acabam s d a i iii' a um peciaculo
.que assombrou o universo; a um d'e ses acont imentos,
pelos quaes dá o Alti. , imo, quando lhe aI raz, liçõ s tl'cmen
{Ia aos povos e aos rei ; um throno afundado de I'cl nte no
abysmo que principios dissolventes, medrados á 'ua s mll'a,
.em poucos annos lhe cavaram! De appare eu o thr no ... E o
.altar? O altal' esiá em pé... » É e e para D. Antonio o ver
dadeiro epilogo da que ião r-ligiosa. Do doi pl'OioO"oni ta
da Igl'eja restava elle parll el,tifi ar' o triumpho e de apl a
·cer em seguida. O contra te não el'a, porém, tão vel'dad iro

, -quanto elle o figura a. O Decreto de 7 de janeiro de 1890 de
-c\arava extincto o Padroado, a causa da lucta, com toda as
suas in tituições, recurso e pl'erugativa ; mas tambem o
-Brazil perdia os fÓJ'os de Nação Catholica com a 'ua nova han
.deira Positivisia. Era um lugubre grito de triumpho se que
.soltava o companheiro de Fmi Vital, o pri ioneil'o da ilha das
Cobras, sobre os destroços da monarchia, pOl'que el'a o griio
'de triumr ho da Igreja sul siiiuida, como instiiuição politica,
<:omo base social, pela negação de Deus. Não em thl'ono
sómenie que havia afundado de l'epente, era tambem o altar"
era a CnlZ levantada em 1.0 de l\1aio ele 1nOO.

(1) Representação do Bispo de J\lIariana a . !vI. o Imperador
em de Janeil'o de 1874, citada pelo Bispo do Pará, A Questão He-
.ligiosa perante a Santa Sé, pago 18G, .



A QUE~TAo RELIGIO A (187:3-1875) 393

A questão religio a 'erve bem para mo Lrar o caracter par
Licular da monarchia no Brazil. Com effeito, ao contrario do
que a onLec ria na Europa, ella foi entre nó uma alavanca
democraLica : a tI' fOl'ça que podiam mais cooperar para

ti tcnLal-a al'Lifi ialmcnLe, o exercito, o clero e a gl'ande pro
priedfld, lia di pensou-as todas. Para o Impemdol' a ma
nar '!lia devia exi Lir paI' i Ó, em tl'Ocal' sel'viço, em faz r
favol'e. sem crear apanao-ios e vas alagens; de de que a
in LiLuição não pudes c faz I' 1'1'0 'elyto " não valia a p na Lei'
cliente; para teI' que e de~'nder, não alia a p na ivel'. Elia
de ia, por utf'a, exi til' ómente ~m quanLo fos e uma a pi
ra~ào nacional, uma n cc idade sen tida pai' Lodo , e não
de~ nclicla pai' m n polia e pil'ituae , mur:>lha de baione
ta , ou feudos LerriLoria ('1).

(1)" !Ii. Loria recoI'dad. cm u ma de ua paginas mai origi-
nac , e sa monaJ'chia bl'azileiI'a, que não eI'a militar, n lU cle
rical, n m ari tocl'aLi a, que pOI' i o foi derl'il ada pelo exer
cito, depoi da J' y ]ta do e. cra"i-n o, 'om indiLTeren~ada 10'I'eja. I)

arLa minlJa ao Diario do Commercio, publi 'ada lepoi com
o tiLulo - Porque continuo monarchista (Londrc , 1 '90).

Os Republicano olhavam pal'a e a quc tõc de futUl'O de
modo mais po itivo e utilitario d qtie o ImpeI'tll.lol'..\0 pa 'o que
o Liberaes c eon eJ'vadorc viviam exclusivamente no pl'esente,
elle pesquizavam na lucta do' partido o inLel'e. c que podia
fel'mentaI', a cau a. de depel'ecimento monarchico, que e po
diam onvel'ter em gcrm ns da evolução republicana. O paI'
Lidos on ti Lu ionae appI'e!l 'ndiam com agacidade o que atTe
ctava a itua~ão politica, a inclinação do lmpeI'adoJ', ctc. j os
ReI ulJlicano , o quo affcctava a in tituição. A . im na questão
sel'vil, a sim na que 'Lão religio"a, pOI' ,ultimo, na que tão militaI'.

ia tinham pl'econceito de pe ie alguma ó tinham um obje-
CLivo, um desideI'atul1l: upplanLaI' o I'egimen .hcl'edital'io, fo se
como fos e. ão faziam escol ha de meio, nem de alliados, e
como lião tinham II'econ eito, não tinham tambem proce o,
systcma, nem prazo ceI'Lo : havia os immediato-, o revolucio
naI'io, 'omo havia o cvolu ioni tas, o conciliadoI'e- os que
queI'iam adiaI' a Hepublica aLó o 3.° reinado. Alliaval1l-se indilTe
rentemente com a 19l'cja ou COlO a Maçonal'ia, Inas de pl'efoI'encia
se alIial'iam COln amba como s alliarão com abolicionistas e
gl'ál des propl'ietal'ios, com militai', e com inimigos do milita

-ri mo. aldanha :t\lál'inllO, que tOllla o pseudonYll1o de Ganga
nelli, é o representante da alliança com a laçonal'ia' Al'istides



394 UM E TADI A DO glPEHl

VI. - Nabuco e as reformas religiosas. - As
aspirações Liberaes. - Seu discurso no Senado,
- Effeito no partido.

Para bem e julgai' o pensamenLo de Nabuco em relação â
Igreja, não bastam o seu voLos no Con ('lho de E Lado, é
precisoconheccr o que elle dis e no enado, não '6 cm rela
ção ao Bi po como ás preLençõe do partido Liberal em
materia de liberdade ou igualdade r ligio a. É talvez o
momento proprio para se esLudar a phY'i nomia de abu o
como esLadi ta calholico, i·t é, a sua religião intima e como
ella o affectaya na ua qualidade de leade1' politico.

A po 'ição de I abuco em 1813 foi definida por clle em
dois di cur o', ou antes em um di. curso que tomou duas
essõe (de 11 e '13 deJunho). Es a xplanação, feita durante a

primeira phase do conllicto, isto é, antes do pro e o e
pI'isão do Bispos e da missão a Roma, merece sei' e Ludada,
por mostrai' bem a feição e o alcan e das idéas regalj tas de

abuco, assim como de sua idéas religio as,
Nabuco faz a sua profissão de fé, declaI'a-se Catholico,

Lobo, o da approximação á Igreja, da politica de isolaI' a dyna tia
de mais esse baluarte monal'chico. a polemica com Quintino
Bocayuva em 1874, é publicada a seguinte carta: " Rio, 23 de
Fevel'eü'o de 1874. - Bocayuva, o artigo da Republica dando
conta do jullSamento lo Bispo, não con. ultou os jJl'incipios de
justic;a, nem os do bom senso politico. E preciso não tel' noção
alguma de Dil'eito para assevemr que o Supl'emo Tl'ibunal cum
priu o seu eleveI' condemnanelo o Bi po. Bem ao conlral'io, elle
veio por sua vez mostrar que tudo n'este paiz está podre sem
excepção c1ajustica. Não cabe nos limites de uma cartaademon
stração do que avanço, bem que seja coí a de imples bom enso.
Mas OUtl'O é meu pl'oposito. Sei que Vocês estão em apul'os. Pois
bem; a allian a dos Republicanos está patente: é a Igreja. 1 o
estado actual das coi as essa gente acceita tudo, não põe duvida
em pleiteal' a causa ela liberdade elos cullos. Convencido cl'isto,
eu acho que cumpre provocar essa alliança. Reflecte. Teu 
Aristides. )
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devoto da Immaculada Conceição, mas in pirado igualmente
« de outro entimento preponderante ».

« 1'. Pre idente, » diz elJe, « eu fal'ei como os oradores
que me prec deram' apl'Oveitarei a plenitude da di cu ão do
Voto de Graça' para trataI' da questão que domina exclusiva
menle o e pirito publico: a questão religio a.

ri: r. Pre. iden te, e ·ta que tão é gl'ave como são graves
t da a que tõe de con iencia. Digo me mo que é delicado,
é periao o di util' em ulIla tI'ibuna p litica que tõe que se
r ferem a Deu, que We qu tocam ~ alma do povp, no que
ha de mai intimo, d mai profundo. He itei muito, evitei
o mais que pude e ta di cussão. heguei, porém, á extl'emi
dade. É que a di eu ão e tem demorado e qua i todos o
membl'os d partido Libelal mai ou meno e t'm pro
nunciad , e devo pl'Onuncial'-me. Vou, pai, abordar a ques
tã, r. PI'esidente, com toda franqueza, om toda cOl'agem,
c m toda II' ião, in pil'ado de um dupl entimento.

« Tenho no c I'ação, r. Pre idente, um amor sincero e
profundo á religiã do E tado, na qual na ci e na qual pre
tendo mOI'rel'.

« O n bre enador pela provincia da Bahia, meu amigo
que não e tá pre ente, dis e que eu el'a devoto da Immacu
lada Conceição de [aria. É uma erdade.

« Tenho taml !TI no cOl'ação um outro entimento prepon
derante: é o amai' que consagl'O ao direitos aal'ados do
E tado, porque o E tado é a nação, é a patria. »

ão era ll. pei to ; já não e tava ad tl'icto á Maçonaria, e
tinha mpl'e concorrido para dar f I'ça moral á Igreja, mas,
citando Thier , « o E. tado tem leis para a Igreja c mo tem
panl t cl o . cidadãos. l>

« Jão ou 5U peito. Actualmente não e tau ad tl'icto á
Maçonaria. Pel'tencia a ella quando tinha de 24 a 25 annos,
em '1836 e 1 37. Ao enado não importam as razões por
que leixei a.1\1a .onaria. !\Ias vo digo, enhol'e, affirmo e
juro, que tendo a c n lido ao gl'Ó.os mai' intimas daquella
ol'dem, ali i nunca vi uma idéa que fo e incompativel com a
religião do Estado. -- 1 os meus dis UI'SOS, proferidos na loja
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ou no Gl'ande Ol'iente empre tive por e copo princi'pal
demonstrar que a Maçonaria não el'a conll'al'ia ou ho til á
religião Catholica ... Não ou u I eito, porque em toda a
minha vida politica, ou como repl'e entante da Nação, ou

-como ministl'o da Corôa, sempre concorri, quanto m mim
coube, para que o E tado pl'e ta"e toda prol cção á Igreja,
para que reconheces e a sua libel'dade e independencia, para
que dés e aos seus mini ·tro toda a fOI'ça m I'al. (O I'.

Pompeu: - Ahi está o decl' to de 28 de Mal'ço de 1857).
- « Ahi e tá e se dccl'eto que prova bem quae ão as

minhas opiniões neste ponto.
« Ma dil'ei, enhol'e, como dizia o e tadi ta fran ez que

preside hoje ao destino da FI'ança : {( O E ·tad deve toda
'( pl'otecção á Igl'eja, o E tado deve manter a liberdade e ill
« dependencia da IO'I'eja; ma a Igreja deve sabeI' que o
{( E tado t mieis pal'3 elJa, como tem pal'a todos os cida
« dãos, e leis que são inl1exiveis. »

Descreve o estado em que Fl'ei Vital encontl'ou a Maçona
ria, tolerada pela Igreja, con ol'rendo pat'a o e plendol' do
culto, e ( o zelo exagel'ado, que vel'dadeil'amente e póde tel'
como imprudencia », com que logo a fulminou:

( Chegou o Bispo de Pemaml uco áquella Dia ese, uma
das Dioceses mais impol'tantes do Brazil, e achou a Maçonal'ia
quasi geralmente derl'amada na capital e composta de hom ns
de posição social, muitos do quae , eu os conheço pessoal
mente, val'ões tementes a Deus. A Maçonal'ia alli existe,
senhol'es, desde a no sa lndependencia me mo antes,
porque abeis que a loja Seis de Março contribuiu muito para
a revolução de 1817, lançando as:im uma pecll'a para
gl'ande clificio de nossa Inclependencia. A Maç nal'ia, tole
rada pOI' todos os Bispos até então, conspil'a contm a reli
gião Catholica, apo ·tolica, l'omana, quando muito dos eus
membl'Os pel'tenciam ás ll'mandades I'eligiosas, e como todos,
senão mais do que todos, concorriam I al'a o esplendor, pal'a
a magnificencia do culto atholico? A conE> iencia publica
protesla que não. O Bi po, pois, devia informal'-se de um
facto que em notol'io, e deixaI' as Bulias clOI'll1il'em, omo
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dOl'miram até então, ou repre ental' ao Santo Padre sobre a
não applicação delIas a um facto contrario áquelle que eILas
tinham previsto...

« 'nhores, é doutrina de todos os canonistas, sendo
entre elles Waltel', fundado no Synodo de Benedicto ./IV, que
pel'tence tambem ao Di:pos fazer repl'esentaçães contra as
lei da disciplina geral, que não se cont'ol'll1am com as }'elações
tocrtes e pl'opôr as modificaçãe convenientes.

« Senhores, a CUl'ia Roma-na, mais que todas a sohera
nias do mundo, onhe e e applica o que e chama modus
vivendi. Cnr'ia Romana tem principios infl xiveis obre os
qnae não tr'an ige; ma dizei-me, enhore " já a Curia
Romana I'ompeu abertamente com os Estado catholi o pOI'
causa dos facto con ·unllTIado. , que estão em contradicção
com '] rincipios qu elJa tem e que se acham recapitulados
no ullablls? ào. \. IO'reja Romana vive bem com a nação
Chri tiani ,ima, ondé exi tem o ca amento civil, o placet, e

I' curso ti Coróa. A Curia Romana vive bem com a nação
Apo t lica onde tambem xi tem facto em contradic~ão com
os ll'incir ia inflexivei. do SyllabLls. »

A infeli idade foi quereI' o Dispo de Olinda, e depoi o do
Pal'á, appli ar « a pé da lettl'a o Syllabus, in ompativel com
muitos do principios do nos o Direito Publico ... » « Bem
vedes que, applicad o SyllaúlIs ao pé da lettra, em contra
dic~ão m as in ·tituiçães qu existem em todos o povos
fi d mos, a Igreja Catholica, já di idida pelas Igreja do
Oriente c pelo P!'ot 'stantisfio, fic3l'ia i alada e minada pelos
schisma que por toda a parte urgil'iam ...

« Qual el'ia para o Br'azil a con equencia d'e sa ~ttitude

dos Bi pos, se se generaliza 'se, ou se levasse de v ncida a
Constituição de '1824?

(( A consequencia di to qual é? Um perio'o para o Estado
e pal'a a IgI'eja, pOl'que U cOI'rente de incredulidade e do sce
pLi ismo, que infelizment por toda parte se extende, podel'á
ser obstada pela cariclade, não por meio da excommunhão e
da pel'seguição.
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a: a!Jci que as multidões pa am facilmen Le do fanaLi mo
para a impiedade,

« Supponde, porém, que a impl'ud ncia do BL po acc nde
o fanati 'm , teremos uma guel'l'a ivil, a pei I' da guerras
civis, a guena I'eligiô 'a, ollocada entre o fi I e o idadão ...

« Senhores, eu não t nho r ceio tia the racia em no' o
paiz. A theocl'acia tinha sua razão plau i el no f udali mo;
não ha mai ~ udali 'mo, e, pai , a theocl'a ia não póde
exi til': theocracia e feuelali mo ão doi e pe tl'l) , como
dizia l\1onlalembel't; e na verdade, " nhor " é imlo 'iv I
que o mundo quemal' ha, volte até t mp da Idade lU dia.
Mas por i' o mesmo u deploro uma guel'ra relig:iu 'a, que
seria a injuria da civiliza\.ão, uma guel'l'a religio a, que clel'l'a
ma se uma só gaita de sangue pai' cau a de que tõ esco
lasticas antiduluviana . »

Dis ute os factos do Recife pm 1fl. e 16 de l\Iai , a iII ga
lidade da impo ição de Bulias que não tiveram o e,xeqnallll'
do poder ivil. São as idéa que exprimio no n ' 1110 de
E tado; ma , de pa sagem, allutl á infallibilidatl d Papa
de modo a deixai' I rceber o funtl do cu pen amento em
relação ao novo dogma. A r feren ia á infallibilidade pl'Oduz
um encontro entre os dois chefes Lib raes, chamad s o mi/fado
e o tai'coun :

« Dev dizer-vos eom fl'anqueza, enhor , que se o .ius
cavendi, se o placet f i alguma vez nece sari , . hoj . É hoje,
depois da infallibilidade do Papa.. enllores, eu não entro, já
vos di se uma vez, na que t.ão tholoO'i a da infallibilidade do
Papa. ,. É uma que tão a que abaixo a cabeça' quae quer
que fossem as irregularidade arguida ao Con ilio elo Vati
cano, à mim, Catholico, não comp te senão re peitat, os
decretos ela Igl'eja em matel'ia d fé e costume'. Trato da
infallibilidade no ponto de vista das relações do Estado com
a Igreja .
. « Sabeis que, pl'oclamada a infallibilidade do Papa, os

Estados catholicos têm hoje meno al'antia do que quando a
iofallibilidade era attribuida ... (O I'. ZacIlal'ia : - Não
apoiado; não trouxe alteração alguma) .. , aos Concilias ecu-



A QUE TÃO HELIGIOSA ('187:3-1875) 399

menicos. (O I'. Zacharia : - empl'e pretenceu ao Summo
Pontifice). Dezoito eculos se passaram sem que pel'tences e
ao Summo Pontifi e, mas á Igreja. (O Sr. Zacharias : 
Sempre pel'ten eu ao Summo PonLifice) ... Nun a foi reconhe
ci la tal infallibilidade. »

E mais longe, referindo-se a Candido Mende :
o: S. Ex., em vez de acalmar-nos, no aterra aincla mais,

dizendo que a interf rencia da Igl'eja nã é absoluta, não é
dil'eCLa; ma que a alvação da almas, que é o fim cla 19reja,
ju tifica a interC r ncia indirecta della em todo' o negocios
temporaes' e i Lo e não p6de vita!', quel' queil'aJn que/' não
queiram, diz o nobl'e nador, e até exemplificou com a
politica: « A politica é a moral, a moral é a doutrina re ul
tante do dogmas; pOI' con equencia a anta é p6de in tervir
inclil'ectamente na politica cio paiz. » Eis aqui o que clisse o
nobre senador; é o resumo dos discursos proferido por elle
nesta asa.

« Ma, nhores, essa interfel' ncia indil'ecta da Santa Sé
como é? erá s6menLe pela I ersua ão? Não; é tambem pela
excommunhão, pOl'qUC é e te o meio coercitivo; poi bem,
repit o qu já di se, o nobl'e SenadOlI consagra a im o prin
cipio da d . obediencia ás leis cio E laclo, porque a im fi a o
idaclào collocado entre a sua consciencia e a lei do paiz,

porque sepal'a- e o fiel do cidadão, pOl'que assim o idadão
vacilla entre a pena e piritual e a pena temporal. »

Nabuco termina explicando o II'oO'ramma Liberal e pro
nunciando-se sobl'e as tl'CS questões que se suscitavam no
pal'Lido : a questão da separé\ção da Igreja do Estaclo, a ques
tão das incapacidades politicas, a qu stão do cá. amento civil.

Quanto á s paração, eis o que elle clizia :
« A separação cla Igt' ja do E tado eu entendo, senhores,

não tem obstaculâ na Coustitução do Imperio, qu p rmitte
as reformas liberaes, ou OI'dinariamenle ou mediante c rtos
turnos, confol'l11e a matel'ia deIlas. A sepal'ação da Igreja
tambem não encontra a absoluta opposição cla Igl'eja Catho
lica Apostolica Romana, porque esta Igreja acll11iLte a l11axima
da Igl'eja livre no Estado livre. Vamos agora á hypothese :
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quereis a separação da Igl'eja do Estado ~ De laro que não.
Para mim' urna grande calamidade ... (O 1'. Zacharia :
E lamos de accol'do. (O r. F. Octaviano) : ma calami
dade pre entemente. (O r. Zachal'ia ) : - r.mpl'e.

« Está bem claro o meu pensamento: em the e, proclamo
o principio ab oluto da lib rdade de con cien ia; na hypo
these, não admiLLo a s pal'ação da Igl' ja uo Estado, e
entendo, senhores, que separal'-se a IO'f'eja seria uma grande
calamidad .

« Já sabeis, senhore , que no . a população compõe
quasi toda de Catholicos; o Catholico: e contam p r milhõ
e as lJutl'as religiões por milhare : omo sel'á p s'ivel pro
clamar hoje a separação da Igreja do E tado . Que util idade?
Que necessidade. Mas que perigos? Que I' volução o ial e
politica ~ este ponto vou el'vil'-me de um method de di'
cutir', usado pelo grande e tadista Thi rs. Thi I': nas grandes
questôe do seu tempo 'om o. Sociali tas, Communi tas e
Simonianos, dizia: - Pois bem, 1'eclll Y i vossas icZéas a 111'0
jecLos de lei; vejamos se ellas são 1J/'aticaveis. A im
digo eu : - Como quel'ei a epal'ação da Igreja do E tado ?

I( Quereis a Igl'eja 'epal'ada cio Estado e livre; livr , com
eu direito de propriedade, com eu oberano strangeil'o,

com ua hierarchia, com sua orO'anização, forte pela unidade,
pela disciplina, pela inl1uencia que exer e na ons iencia e
nas massa fanaticas? P i bem, a Igl'eja pal'a mantel' o seu
poder nesta fÓl'ma de govel'no, Lel'ia neces 'idaue de constituir
um pal,tido, seria uma theocl'acia invencivel, a sombrosa,
formidavel, contl'a a' libCl'dade pul li as.

cc Olhae o revel'so do quatll'O j que reforma querei ? A
Igreja separada e livre, mas livre nominalmente, ainda mais
sujeita ao Estado do que é! Com a dif'l'eJ'ença de ficar privaua
dos meios que o ol'çamento lhe dá para o esplendor do 'ulto

. subsi teneia de seus mini ·tros '? Val'iand , 'orno val'iam, os
tempos, podendo haver indil'ferença em vez de piedad , teria
mos a possibilidade da mi e"ia da Igreja; o culto oITrendo
por falta de e plendorou manutenç.."io; a vocação eccle. iastica
abandonada ou desmoralizada pela simonia; clahi o ·arI'efe-
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cimento do entimento religioso, es e gl'ande elemento da
paz publica e e gl'ande elemento da sancção moral das leis.

ão vou para ahi (1). » .

TI'atando da inelegibilidade dos acatholicos, pronuncia-se
p la ab lição do pri ilegio de culto:

« Quanto á incapacidade politica do cidadão brasileiros
para os cargo electivos POI' motivo de reliO'ião, neste ponto,
senhorc , não póde ha er duvida nem na the e nem na
bypothe e. Com effeito, e pela Con tituição todas as reli
giôe ão permittida , corno privaI' o cidadão de direi tos
politico, pOl'que elle t m outra religião que não a do Estado?
O imples enunciado d nuncia a manife ta iolação da liber
dade de on ciencia. I to não é po i el, e a Igr ja Catholica
me m não d ve repellir a reforma da Con tituição ne te
ponto, porqu trata-se, não de tolerancia de fé, mas de tole
rancia ci ii ou p litica. »

POl' ultimo, refel'e-se ao ca amento ivil. A importancia
de cada um d'es e comp1'Omi os ou interpretaçôe feitas
por abuco m nome do p3l,tido Liberal, e tava na attitude
bo til a toda ella d Zachal'ia ; como em 1811, na que tão
dos e CJ'3VOS, Nabuco eparava- e de Zacharia em 1813 na
que tão l'eligio a, com o plestigio a autoridade de chefe.

« Dil' i agol'a minha opinião so!)('e o casamento i iI. Em
meu conceito, 'enbor ,a que tão l'elativa de menos valor é
a questão religiosa; pOl'que, em ultima analyse, temos o
exemplo da França, e de out1'OS paizes da Europa, aonde
existe o ca am nto ci\ iI, e que aliás por i o não estão
excluidos ou fÓl'a da Igl'eja Catholica. a carta, que já referi
ao enado, dirigida POI' Pio IX ao Rei" ictor ManoeI, que o
con ultava, cm 1852, a respeito do projecto de casamento-

--'--- -----------------

(1) A coagir e pel'seguir a Igl'eja, dada uma desintelligencia
inconciliavel com a anta Sé, eUe preferia a epara ão. Em 1875
escreve a Octaviano (25 de Novembro): " A Religião do Estado é
um pl'ivilegio, que não é pos ivel em e se correctivo (o jU8

eavendi) ; se não o quer m, o reverso da medalha é a liberdade
e com c ta a separação. Il

m.
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civil, pendente da Camal'as, ua antidade não amea ava de
excommunhão ao Rei e ao povo italiano, se esse projecto
fosse lei; pI'Omettia, não ob tante, continuar, para om o Rei
e o povo, os seus sentimentos de caridade.

« enhores, isto não mostra enão que o cu am nto civil
não é incompativel com a religião Catholica; porque aliás
não se concebe como um povo catholico póde ter es' a fÓl'ma
de casamento, e outl'O povo catholico pMe não Lei' sa
mesma fórma de ca amento.

IX A questão para mim é outl'a; é se ha nece sidade de
sub Lituil' a fórma de casamento que temos, de tl'uindo
nossos habitos, e ferindo as consciencias. Esta lue tão é
gravissima, e se deve reservai' para o Codigo Civil (1).

(\ Um caso, porém, occorre, em que legisladol' 'eria
obrigado a admittir para logo o casamento civil como fórma
excepcional: é se os Bi pos, perturbando a paz publica, de
seu molu pl'op1'io, e tabelecessem a Maçonaria como impedi
mento do casamento... Não sel'ia então possivel deixar sem
providencia essa per eguição do cidadão POI' motivo de reli
gião; não seria possiv I que, assim e sem remedia, fica e o
cidadão privado de seus dil'eitos civi e impedido de on tituir
uma familia. O Senado sabe quaes as minhas idéas a res
peito dos casamentos mixtos, por meio de contracto entre
catholicos e acatholicos ; nos meus Relatorios de 18M, '1 ÕÕ

e 1866 instei por essa pl'ovidencia como e sencial pal'a
fomentar a immigração. Senhores, o casamento por meio do
sacramento é o mais perfeito, mas a politica exige muitas
vezes aquillo que é menos perfeito, 101' ser mais util: omos
legisladores de um paiz que tem uma religião de Estado, mas
que tambem permitte as outras religiões, e, pois, não pode
mos deixar de dar satisfação aos direitos dos cidadãos de
todas as crenças, não podemos, para não ferir sus eptibili
dades de consciencia, trahir ou suspendei' o espirito humano
que progride. »

(1) A Octaviano, carta citada: " No Codigo Civil quero o ca a·
menta civil facultativo e a secularização elas questões de estado. 1/
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A SUl11ma do di CUI' o e 'tava n'e tas palavl'a finae :
u Vou concluir. partei, 'orno o enado viu, toda as

que tõe I'eligio a ,que ã da e c la, e não do Parlamento;
sobl'e e' a que tOe a m lhor politica é aqueUa que aconse
lhava um iUu, tI'ado publi ,i ta f!'ancez dUI'ante a agitação
que dominava m Fran~a paI' oeeasião do Concilio do 'ati
cano: - Laisse'l'. (ai/'e, lai seJ. passeI'; deixae que a dou
~rina ,e reduzam a a to' e então procedei. Meu di CUI' o foi
ómente 0\)1' o ponto da I'elaçõe do Estado com a Igl'eja .

n'e te terreno é b m applieay I a maxima de . Optatus : 
Ecclesia e t iII Republica, /lon Respublica in Eccle ia,
maxima que bem expl'ime lIma cnlade, e é que a IO'reja de e
respeitai' as I is to E tad aonde ella fune iona. I te ter
reno, nhor , em fom ntar qu stões de cou cien 'ia, que
são empre O'l'av , e p-I' mos o facto, armado om as
lei qu t mo emali que C I' m nece, uria para im
pedil' a inva õe do podei' temporal (1). »

(1) Como s ouimento á icléas d Nabuco, fOl'OlUlada n'es'e
di 'cur o, o á ua atti lude d 1 73, cumpre men ionar a e pecie
de conlliclo ou cl a ol'do enlI'e elle e o Club da Reforma
(1877), cujo radi ali mo accentua\'a. O pal'tido Liboral agi
tava.- e p la . epal'aC;ão da Igl'ja do E-tado e que Wc- inhe
rente a . a. Em 1.0 d Junho Ullla ommi -ão do lul cam
po la de Jo-é Libel';.1lo Barl'oso, Joaquim ena ~lonLe, ouLo de
Magalhãe e Tito FI'anco, fOI'mu!al'a um pI'ogl'amma n' - a ma
teria, con. tanto da: Q'uinte modida : 1.0 Rogi tl'O civil dos
nas 'ill1 nto e bitos; 2.° Cont!';). to civil obl'igatol'io ele ca a
m II Lo . 3.° Seculal'ização do comitel'io;; publico ; 4.° Libel'dade
plena de !'elilrião om seu 'ulto axtel'Oo publi 'o j 5.° uppl'e ~ão

do numel'o 3.° do A!'to 95 da onstituilião (in legibilidade do
acatholi .os), e alt mda a f(kma do ju!'amento no sentido de não
e pecifi aI' I'eligião alguma. (Vide Ameri o 81'a iliense - O' Pro
[f7'ammas dos Partidos). Sinimbú perle ao, C ntpo Libel'ul uma
reunião pal'a 1'0 olver a I'e peito d'essas nova exigencia, e
Nabllco, abo!'l'ecido, de. goslo. o de lanta agitação im[ I'o/icua e
de tanta PI'O são indebila, responde ao eu vellto amigo ele
Olinda (22 de Julho) :

" R cebi a capta de V. Ex. de 21 de Julho, requi itando a con
vocação do entro Libel'al pal'a tl'atar do pal'e el' da omllli ão
do Clllb da Refol'llla, que foi publicado 6m o D.O 12ü da Reforma
d'esLe anilO. AnLes ele tudo cI vo dizeI' a V. ECI:. que, á vista do'
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Ha muita revelação n'esse di
sentimento de abuco pal'a com
mos, porém, primeiro, o effeit

curso sobre a attitude c o
a Igreja, a religião; veja
que cau ou. A palavra de

Artigo Ol'ganicos do Centl'o Liberal, a convor.ação d' II com
pete á Commissão Executiva. ão tenho, po!'óm, h - itação algu
ma em fazer a convocação l'equi itada... E cu o-mo lo lavia de
comparecer ás se sões em que o dito p:u'ocer ror tl'atado:
1.0 porque não po so, em razão de meus incommodos e t1'abalho ;
2.° porque o nosso programma politico tem a neces al'ül la ti
cidade pal'a admittir a solução da materia quo faz objecto do
mesmo parecer, quando fôr opportuno. Para que e. te progral11~

ma, actualmente, quando não temo' o podeI' para I'ealizal-o,
e é certo que elle vai suscitar divel'gencias e cli"i Õ. que PQ
dem complicar ainda mais a . ituação do pal'tido ? Dev dizer
com fl'anqueza a V. Ex. que não quel'o a re pon ai ilidade de
idéas radicaes, qu implicam com a minlla c nvi ('õ ; que
divirjo profundamente, intransiO' ntomente, de alguma, do.
soluções do palecer. Entendo quo a La O a 2.a d vem ficar
reservadas pal'a o Codigo Civil. obl'e a 2. a d'o ta , a minha
convicção, tendo por base o pl'incipio da lib I'dade, e ll'aduz
na seguinte di 'posi ão ou these: 1.0 O asamento, m regl'a
geral, sel'Ú contractado e celebl'aclo com as condiçõe fórma
prescriptas pela religião dos contrahentes i 2.° aquelles, que,
por uma causa qualqu r, não poderem ou não quizerem e
lebrar a sim o seu ca amento, poderão, contra lal-o e cei bra\-o
pela fórma puramente civil, egundo a regms e tabelecidas pela
lei, e o cu. amento tel'á todos os seus aireitos civis. E nem e falle
em casamentos ditferentes no me 'mo paiz, porque a fóema obl'i
gato ria o não evita, visto como a maioria ha de peocural', depois
da forma civil, a benção religiosa. Quanto li 3. a solução, eu a
approvo, se ella se refere aos cemitel'io municipaes ou e -tabe
lecidos e mantidos pela autoridade publica. Entendo que o ses
Cemiterios dev m . er communs para todos, omo é a cidade, e
são os im postos. Todavia a secularização não im pede a cel'emo
nia religiosa em relação :i sepultura de cada um, con forme a ua
religião. O cemiterio não sel'á ben to, mas sel'á ben la a -epultura
do catholico que n'eUe für enterrado. A 4.a soluç'ão, sem condi
ções de lugares e população, implica com a religião do E lado,
cuja sepaI'ação ou abolição eu não posso actualmente admittÍl'.
Com el:l'eito , autorizar a plena liberdade do culto externo, quando
a população do interior é quasi toda, se não toda, catholica, é pro
vocar gl'andes desordens e conflictos. A 5. a • ulução tem minha
adhesão e applauso. Em re.·umo : plena libel'dade de con ciencia,
mas a liberdade de culto externo, dependente do lugal' ou de
certa relação da população catholi a. II
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Kabuco era ancio amente e pel'ada pela divisão em que se
a hava o partido Liberal com a attitude de Zacharia , leadm'
da oppo i<;ão no enado. A guerra ao Gabinete Rio-Branco
cOI'I'ia pOI' conta de Zacharias; ! abuco apparecia na tl'ibuna
rara ezes, m d bates olemne', para dar a opinião do par
tido m qu lõe, quasi sempre, de principio. A oppo ição,
que' ia em cada nova questão que se agitava, em cada movi
mento da pinião, uma opportunidade de . ubir tinha ainda
mais e pel'an<;a na que tão religiosa do que nas ou tl'as , por
não pre umir que nio-BI'an o um h fe Con en'uu01" pu
d . e ir até onde ch gou, - além do que iria i'iabuco, 
até U pri 'ão e o proce o do Di poso O PI'esidente do Con
s lho tinha por si a popularidade no campo Maçon ico, era o
GI'âo-l\Ie tl'e' de um do Ol'ientes, em que a Maçonal'ia Bra i
leil'a e a hava dividida. Para venc 1'0 na apo ta que elle
tr'avara om . Libel'ae', - de realizar-lhe a reforma todas
e d ixal-os em bandeira, - ra preci o que e ta 1'0 e agOl'a
plantada em lugar até ond o I artido Con er ador não e
d v s e arri cal'. E e ponto inaccessivel, na questão reli
gi a, parecia á e cola radical ser a separação da Igl'eja e do
E tado.

\ cri e n ei d partido ra uma cri e le consciencia. Za-
hal'ias, ilveil'a Lob , Abaeté, estavam de um lado; ouza

Franco el'a O' nuinamente anti- I rical , a mai forte das cor
rentes; Nabuco I' pre entava o meio t rmo, o liberali mo ca
tholico, o matiz Montalembert, um pouco mais mancipado
talvez, . mpathico á f I' a mOl'al lla Igreja fazendo da re
fonna da regen I'ação do leI'O ulOa grande que tão nacional,
de qjoso d on l'var p rpetuamente o modus vivendi entre a
JO'reja e o E tado, mas jUl'i ta ligo, Catholico independente,
advogauo uos dil'eitos 1 E tado. Outro matiz, semdhante a
Nabuco, mas em o 111 smo fundo religioso, e por i so mais
pal'c ido com Souza Franco ou Saldanha Marinho, apeZflr de
nã ter laivo de animo idade nem de rancor, é Octaviano O).

(1) Octaviano, em capta:i Rejol'ma(12 de Junho de 1 73), pedia,
como vimos, e111 1858, que se ouvi em o. moços: (c A mocidade
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A impl'es ão do discurso de ~abuco, epaI'an lo-se de Zacha
rias, f i as im de allivio pal'a pfu,tido. e lle fazia I' sLric
ções ás pl'etenções radicaes <.l ouza Franco, afa ta a- e
muito mai do e 'pirito considel'ado retrograd de Zachal,ias.
A sua eeligio ida le e devoção el'am onhecida, com o eearo
os sel'\'iço que elle pre ·tara á Igeeja, notol'iamente o eu
decreto de 1851 do e:lJ-ill!cJ/'Inata conscienlia, pelo qual,
ainda recentemente, se havia Je novo batido. O receio era
grande que, n'essa questão, elle ou não se pl'onuncia se ou
tentas e fazer parar o partido, e não com o non po Slll1lltS

de Zacharias, pelo menos com fOl'lllula. dilaLoeias sib) llinas.
Por i o, :obl'etudo na Bahia, o Libel'ae de oeigem on r
vadora e os seu adherente. reSpil'al'am quando vil'am a
buco desLl'uil' o pretexto que a attitude de Za haria dava ao
pal'Lido paJ'a entl'egal'- e á dil'ecção de 'ouza Fl'anco (1). O

não é defeito papa nenhuma das gpande di 'cus ões sociaes e
relicrio ·as. Chri to não chegou à idad do' cabellos bl'an(·o'. "
Eaccrescentava,advel,tindo a mocidade liberal: II Quando a I"'I'eja,
em um lance ani cado, reclamava pelas liberdade lue IlOje
condemna, fOI'am mancebo genel'o os que viel'am em seu soc
corro, - Lamennai', fontalembert, Lacordail'e, Broglie. Pon
tifice os glorificou n'l].quella me. ma língua em que Sene a PI'O
clamára a juven tude o mais precioso IlI'e ente da Divindade. A
proporção que dois cl'esse mancebo glorificado, doi. "'I'andes
engenhos, Lamennai e Montalembert, encaneciam e se inclina.
vam pal'a o tumulo, o Pontifice lhe' mandava retil'al', um paI' um,
os loul'o' que elle pl'oprio enna tl'ara em sua fl'ontes, e alltes
de exhalarent o ultimo alento, ju. a Igl'eja Romana os con 'idel'ava
cadaveres cOI'I'ompidos. II

(1) Leão Velloso tinha-lhe e cripta antes (27 de Maio): "O
Zacharias matou-no, já não p6de ,er no so chefe. " Dantas, em
28 de Junho: « Não lhe posso d&finir o regozijo immellso que se
manifestou na" flleil'a lo nosso partido, desde que foram aqui
conhecidos o::; . eus luminosi' imo' di cursos na que tão I'eli
giosa. II

Do Recife, pl'igio Guimarãe. e creve : II ão pos o deixai' de
expre. 'ar a V. Ex. a minha admiração pelo seu ultimo esforço
parlamentar. Muito havia feito a Visconde de Souza Franco;
faltava, porém, o mais difficil : determinar o ponto de cabe ão
para os pobres liberaes. Fel-o V. Ex', e foi o maximo serviço
a idéa. 'I
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Diario da Bahia, que repl'e entava a mais forte Pl'ovincia
politica do arte, e que, na campanha da mancipação, tanto
inclinara para a tactica de Zacharia, acrificava-o agora
implacavelmente. ({ De de 186 , dizia elle (22 de Junho), o
no o chefe tem ido o r. conselheiro abuco: foi S. Ex.
qu f rmulou no o proO"ramma, e de de então nunca lhe
recuo amo a dire ção do partido' - o que em duvida não
quel'ia dizei' que recu a emos aos outro Senadores do Impe
rio adir iL de dil'igirem u partido, pois segUI'amente ó
11a 'hefe de h f sonde ha mai de um chefe, do me mo
modo que era Agammenon no C'I'CO de Traia - rei dos
rei. » E r fel'indo- e ('10 de Agosto), francamente á posição
de Zachal'ia : « Em todo ca o, por mais valioso que reconhe
çamos o 'oncUl' o do ilIustre senador bahiano, é uma ver
dad qu o de tinos de um partido não e re umem n'uma
p I' onalidade, por mai importante e elevada que seja: as
opini~e individuaes do Sr. Zacharias de modo nenhum
pod m mbar'açar o de tino de partido liberal; e e é che
gada U'l vez. se e tá e cripta que lhe caiba a difficil e e pi
nho a tarefa de resolver o onflicto r ligia o, não lhe faltam
elemento de força para tental~o com fortuna, apoiado, no
accordo geral do partido, e na opinião do paiz, - elementos
que vi ivelmente faltam ao govel'l1o actual (1). II

(I) E e pronunciamento do Diario deve ter ido mortificante
pal'a Zacharias, que e apoiava principalmente obre a Bailio.,
onde doi anno antes fura recebido com acclamações; ell'e,
porém, não eJ'a homem que pre i a e de um partido para u 
tentar a 'ua individualidade"; ó inho, valia uma oppo ição; eu
de dem uppriaonumel'o; sentia-'enece ario,eimpunha-sepela
força e ubiq uidade dos eus golpes.
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VII. - Nabuco como estadista catholico. - Os seu~

dois o: sentimentos preponderantes. » - Hypo-
theses de conílicto entre elIes.

Nabuco era um verdadeil'O cath Iico, um e tadi ta on en
cido da necessidade de amparaI' e d scnvolver o enlim nto
r ligio o, como o meio unico de I' g nel'açâo e aperfei<; a
mento da sociedade, a ba~ pCl'manent de toda as ua. in
stituiç-es e relações moraes, de ju tiça, dc lib I'dadc e u di
reito. Como foi ellc levado, n'e a cri e de 1813, a PÔI'- c do
lado dos quc, entre a Maçonal'ia e a IgI' ja, pl'eferiam dai' força
áquella em vez d'e ta? Divel' as cil'cumsLancias influil'am
para isso. A primeira, par'a mim f1 cs 'encial, foi lU a con
sciencia do caLllOlico não foi feri la n'elle cm nenhum ponto
sensivel. ElIe sabia que a Maçonaria no Brazil nã Linha
nada de anLi-religiosa ; que e 'a attitud era s6 de doi, Bi '
pos, e que, levada por dcanl , a politica pOI' 11 ' iniciada
tl'an fOl'maJ'-se-hia em uma gu l'l'a ue con . 'icncia ; quc, I' 

hellando-se as II'mandades toda, o culto ficava u pens e a
!'clio-ião periclitaria. o tad d e pil'ito public II ia,
11'CS e exces o dc zelo, que a !toma me mo n10 agl'adou, o
-começo da anarchia maleria!. As reivindicaçõ s dos doi .. Pr 
lado, o col\ocal'em-sc elles acima e fÔl'a da Con tituição, o
conte tarem ao E tado dil'eitos de qu e te, dc de a anliga
1\Ionarchia, Linha posse immemorial, nunca intcl'l' mpiua,
não eram sympathicos ao seu cspirito de tl'an acção; pal'e
-ciam-Ihe um esbulho moral, um modo violento, quasi bl'ULal,
de dcsLruü' uma .. itua .ão, um modus vivendi anLiqui .. imo,
.que se pl'csLava a toda' os modificações razoaveis, a Loela' as
Lrans cções possíveis nLre o E. tado e a Igr ja. Não e tan
,cm questão para elle nenllUm ponto de fé; ap nas, no Scn do,
tocou ele passagem no novo dogma ela infallibilielaele elo Papa,
dcclamnelo todavia, com vimo, que abaixava a cab <;a ('1).

(1) " E uma questão a que abaixo a abe<;a; quaesquer que fos-
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Nem é de e 'tranhar' que Ile e ervi se do al'gumeoto, - que
o Papa infallivel, como ficou endo depoi do Concilio do
'aticano, tomava muito mai neees aria, por parte do E 
tado, a defe 'a e a precau ão do jus cavendi, do que ante
quaodo por d gma, a infallibilidade era da Egreja i to é,
d P<lpa orn o Concilio, Em 1813, quando :Xabuc pronun
ciou e di. cur o, não tinha, POI' a im dizeI" mOl'l'ido ainda
o cho da gl'ande contl'ovel' ia religi a a que a defini\ão
da infallibilidade dera luO'al'. D poi da definiÇ<1.o pelo
Concilio, a duvida tinha ce ado, abu o abaixava a cabeça;
ma n m por' i 50, nem p r a reditar no eu foro intimo, o
Papa infallivel, julO'a a-s ,em on ci ncia, impedido de tl'a
tal' da infallibilidad no ponto de vista das 1'elctções da Igreja
com o Estado e Uf\ adduzil' aquelle a1'gum 'oto. ii que
uma infallibilidade fos e di el' 'a da outra, ma , talvez, porque
o uogma da infallibilidad , que não ommunica antidade e
imp cabilidad ao Pontifi e, que não livl'a o actuaes e fu
tU!' Papa de commett l'am eno politico, como onfe. a
dam nte ommetteram tantos do antigo, podia, - pelo
m 'mo eITeito de de equilibrio que tantas veze pr duzio a
illimitada autoridade e piriLual, a ele ação . ubita, até obre

rdadeiros antas, quando feito Papa, - envolver a anta
é m mai pel'igo a lucta com o poder temporal, ao me mo

temp que a r tia de mai r a' endente sobre a con' 'ien
cia e o goyel'no cath li o, ua attitude era a de Baro he,
Mini tro cle Napoleão III, n O'anclo o placet ao yllablls' a
me, ma do Conde de Beu t, hanceller de Franci eo TI, decla
rando annulada a oncordata Au. tl'iaca em con qu ncia dos
deCl'eto do' aticano.

N'e sa cliverg ncia com e 'criptores e autoridade ultl'a-
montano. , Nabu o estava de Ma fé; elle não occupava D m
defendia po ição alo'mna, que não fo se ou não houve. ido
defendida pOI' algum espirita minente do Catholici mo. Se

,sem as il'l'egulal'idades al'gui las ao Con ilio do Vali ano, a mim,
cUliIo!i '0, nã.o compele enão I'e, EeiLal' as decl'etos da 19l'eja em
1ualel'ia. de ré e de costume , II



Ida UM E;";TADI 'TA DO IMPERlU

esposava, como l\[ontalembcl'L, a ausa libel'al contl'a a poli
tica religiosa da Encyc1ica e da Civiltá, contl'a « a theoria do
poder unível'sal e absoluto do Papa, a qual custou á EUI'opa
rios de' angue » (Dcellingel') , é que acredi Lava nno estar fÓl'a
da Igl'eja, recusando, no Direito Constitucional modemo, um
cliclallls de Gregorio VII, como o Quocl illi (ao Papa) liceat iJn
pemtoJ'es cleponel'e. De facto, sem tel'givel'sal' ou sophismal', a
Constituição e as liberdades modernas são inconciliaveis com
o SyUabüs, O Syllavu.s era o opposto de todos os seus prin
cipias e idéas politicas; o sentimento leigo, tolerante, nacio
nal, era invencivel n'elle. Se a Igreja tinha que terum direito
publico orthodoxo, tão protegido pelas uas penas de con
sciencia, como a propria Divindade de Jesus-ChrisLo, in1[ li
cando heresia o menor desvio d'elIe, Nabuco teria que recon
siderai' toda a sua situação, não só politica como religio a. Se
o Catholicismo tinha que condemnal' o Libel'alismo, como con
demnou o Arianismo ou o Protestantismo, lançar f6ra do seu
seio todos os que não repudiassem as idéas leigas e liberae' em
politica, sel'ia uma tremenda crise pal'a elIe. Se fosse inevi
tavel a opção entre a obediencia a Roma (em um caso que lhe
competisse re olver como politico), c a obediencia aos prin
cipios fundamentaes da Constituição, elle curvaria a cabeça
a sentença do Summo Pontífice, mas não I'enuncial'ia a sus
tentação da independcncia e dos dil'eitos adquil'idos do Es
tado. Fal-o-hia, entretanto, pela convicção, pela certeza de
que não estava abjurando, nem recusando ao Papa a obe
diencia que lhe devia. Se tal duvida entrasse em seu espírito,
elIe não assignaria, de cel'to, a I'etractação da Constituiçno e
do direito patrio; resignaria, talvez, a posição politica;
quando, pOl'ém, sentisse, em v z do escrupulo, a imposição
da pI'opria fé, sel'-Ihe-hia impossivel subscrever com o seu
punho a I'enuncia da parcelIa de liberdade e indepeOllancia
civil que elle representasse na sociedade moderna, e então
ver-se-o-hia negando essa completa submissão a Roma, mas
al)l'açado com o Crucifixo, invocando a Immaculada Concei
ção, para que tivesse compaixão de sua alma. Felizmente se
melhante onflicto, cntrp. o estadista e o Catholico, não se ba-
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via le dar' nunca Pio IX exigia e sa renuncia dos diJ'eito do
- E tado pOI' parte do que o repre entayam. Até o fim, ~abuco

póue ser, em e crupulos religiosos, o advogado, por parte do
E tad , da Constituição jUI'ada, que, até condemnação for
mal e in specie, tinha pal'a elle apropria ancção da Igl'eja.
lem o Papado devia aceentuar as r ivindicacões do Syllabus.

A Pio IX e tava de tinado POI' succe ar Leão XIlI e, e não
ha diffel'ença entre a politica de um e de outro, - por tel'
Leão XIII o me mo ponto de vista Catholico que Pio IX, e por
se ter Pio IX mostrado empl'e a todo tão benevolo, tão
conciliador, tão brando (talvez ainda mais meigo) como
Leão xnr, - não é duvidoso que no actual Pon titicado de
sappareceram as prevenções contra a tendencia absoluti la e
th ocraLica, que em f 'i0 pal'ecia dever prevalecer no Vati
cano ainda que sem alcance pratico, como puro rlesideJ'atllln
th ologico, em vista de uma ivilização ulterior ou ab tracta.

Em pontos de fé, em dogmas, em venel'ação, em submissão
dentro do que ella tinha por legitimo dominio e piritual da
fé, abuco punha D us acima de Cesar; 'quanto ao cara
clel', pOl'ém, da socieda le paI itica, e sel'ia ecclesia, lico ou
civil, elle era um e pirito genuinamente moderno e liber31;
não podia tomar-se em ultl'amontano. De cerLo, compre
hendia a nece sidade da exi tencia d'e e ideal Catholico, as im
ab oluto, intmn igente, a pimndo á autoridade upl'ema,
me mo como guarda da Moral; ma era incapa~ de intole
rancia, paI' mai eviuente que fo e a vel'Clade a irnp' I', e e,
em matel'ia de CI'enças, prestava completa ubmi ão, quanto
á e phel'a disputada a todas as I'eligiões pela sociedade mo
del'na, animava-o um fOl't individuali mo,- i to é, um en
limen to sufficien te, inabalavel, de que, man tendo-se amo os
e tadistas que, ainda que animados de e pil'ito de submi , ão
em me teria cclesiastica, em todo tempos defenderam a pl'e
rogativa e o dil'eitos tempol'aes da Republica; quanto á féelle
não aposlatava, mOI'ria com o ,eu baptismo, e podia appellar
pal'a a mi ericordia de Deus. Se em absoluto a dualidade, o
eonflicto da sua obedien ia ao Papa e á Constituição, era al1a
thema pel'ante a theolog-ia, sobl'etudo paI' ser o vinculo mais
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forte para elle, nas hypotheses que figurei, o do E tado, o
facto é que o espirito que o in pirou politicament , d de
antes do Ministel'io Paraná, foi o e pirito de intelligencia e
accordo com a Santa é. Elle acreditou sempre que a :ua
sillceridade de Catholico, na que tões que teve de tratar com
a Igl'eja, convenceria os Bi pos, o Internuncio, o Soberano
Pontifice, da conveniencia de cedei', quanto ao Bl'azil, na ap
plicação dos principios, em vez de xigir perfeita onformi
dade. É a vista d'esse precedente', que conhecemo (J), que
se deve apl'eciar a aLtitude religiosa de i abuco, não só na
questão dos Bi 'pos, como em I'elação á' leis de secularização
exigidas pelo partido Lil eral, de que era chefe.

Na questão dos Bispos Nabuco, como se viu, fMa onLl'al'io
ao ll'ocesso, pl'eferia a temporalidade da expulsão elos Bispos
com suas congruas. As razões que clle deu (2), mo Lram b m
a cSLI'aLificação do seu e 'pirito, a camada regalista, que I' -

(1) Comparar tomo), Administração Ecclesia tica de abuco,
lini terio Paeaná, p. 304 e seo". Vel' accusações do 1\lal'quez de

Olinda, por causa da pal'te dada por 1 abuco á Santa é na in:ti
tui<;ão das pl'ojectada Fa 'uldade TheoloO"ica ; ver on tantes
expl'obrações, tambem pOI' au a do eu decl'eto de 1 57 dando
aos Bi pos o poder de li. pender, sem recurso, ex·informata cons
cientia, decrelo que restabele e a di, ciplina e governo do clero
pelo Diocesano, e que é tido no campo contral'io, como a lei
de Lippe eccle. iastica. Notar(p. 231), aopinião de abuco sobre a
coul'el' ão dos bens das Ol'(lens, sem pl'ecedel' a cordo com a

anta Sé (Discursos de 1870).
(2) Vel' a razões de abuco na conferencia ele 3 de Junho

de 1 73: " 1.0 POI'Cjue o pl'oce .'0 cl'iminal devera alTeclar gl'ave
mente a cliO'nidadc e a fOI'ça l1Iol'al do Episcopado; 2.° por lue o
ll'ibunaes IJcsilar'ão pel'anle a questão de con ciencia (Jue moti
vara o conflicto, e essa questão diffi ilmente será elevada á cate
goria de crime; 3.0 pOl'que a pI' ..ença do Bispo duá azo a novos
conl-licto ,alimentando a gu l'l'a religio a; <1.0 pOl'que sendo O'
dois po 1 I'es, tempo mi e e"pil'itllal, independentes e eli tinctos,
a expulsão do tel'J'itorio sel'<Í, uma analogia elo modo como uma
sobel'ania procede para com o l'epl' . eulante de outra, quando li.

pl'e ença d'esLe se torna incompativel com a paz publica; 5.° pOI'-
. que nenl1 um outro meio occorre mais ef'ficaz e conforme ás l'ec!a
mac;ões ela paz publica, de. de que o Bi po insi til' em não l'eco
nhecer a.. instituições elo paiz e os podel'es do Estado. "
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ve tia, por a im dizer, toda sua con. iencia jUl'idica, e a ca
mada 1'eligiosrz - fé veneração, amor ao pre tigio <la Igreja.
Entre as duas, o fluido politico, em libcl'dade, OI'rendo de
uma I ara outra il'rompendo através de ambas: a con\"enien
cia, a opportunidade, as circum tan ia . « Tenho no coração»,
di se elle no enado, em H de Junho 1813- já o vimos des
crevendo- e r ligio am nte - « um amor incem e pl'ofundo
á religião do Estado, na qual nasci e na qual pretendo morrer.
O nobre senador pela Bahia (Zacharias) disse que eu era de
voto da Immaculada Concei ão de l\Ial'ia. E uma verdade.
Tenho tambem no coração um outro sentimento preponde
rante : é o amor que con agm ao direitos sagmdo do
Estado, porque o E tado é a nação, é a patria. » Conforme
era um ou Outl'O o sentimento ameaçado, o estadista parecia
ser dominado pelo entimento em que lhe tocavam. Foi
a ,im que tanta v zes elle defendel'a os intel'es es da reli
gião e o, direitos da Igreja, pal'ecendo cedeI' da obel'ania
do E tado, e m'a as 'im que elle agora l'eivindicava e a
sobel'ania, pal'ecendo abl'Ír mão de gl'andes intel'es e Catho
lic . É esse e pil'ito politico, model'ador da dua ten len
cias oppo tas, a l'eligio a e a civir, e 'pil'ito governamen
tal, - S. Vicente dirá delle, depois da l'eunião do Conselho
de E tado em que se acon elha a I'e ponsabilidade dos
Bi po : « O I abuco foi quem e mostrou e. tadista « (l),
- que o faz preferir a deportação dos Bi pos com todas
as homas, sem pel'da da congl'ua, corl'espondendo á en
tl'ega dos passapol'tes aos enviados estrangeil'os, ao pro
cesso que aflectava a fOl'ça mOl'al do Episcopado; isso, po
rém, estava subentendido no seu simile diplomatico, ómente
no caso de não conseguil' o Govel'l1o a avocação da causa
pela Santa Sé, o que, ao pl'irneil'o pedido, este consegue. El'a
a e se l'eCUI'SO que se referia Nabuco quando dizia no Senado
(H de Junho de 1813): « Quanto á hesitação do Ministel'io,
a prova é a grande que tão que hoje apprehende exclu iva-

(1) Refel'io-me e sas palavra o DI'. Oliveil'a Borges, antigo
deputado Consel'vadol', genro do Marquez de S. Vicente.
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mente o espil'ito publico: a que tão I'eligio a. Oh! e ta ques
tão poderia tel' sido I'e olvida para logo em gmnde ob ta
culos. Eu appl'endi na escola quando estudava latim, e la

maxima de Ovidio : Pl'incipiis obsta sel'o medicina pa7'Cltltl' ...
Quel' isto dizer que o remedia é facil em principio. Vós o sa
beis, senhores, as queslõos, por grav s que sejam, se se I'e
solvem logo, são faceis. Mas a questão mais pequenina póde
tornar-se avultada, desde que se complica pela demol'a da sua
solução. »Se abuco tive 'se a re pon abilidade do Governo,
teria procUl'ado, de de o principio, appellal' para Roma.

Quanto ás reformas secularizadoras observar-se-ha que
Nabuco c ele ú xigencia elo pal'tido sómente no terreno em
que, pai' expel'iencia, por autoridade de bons Catholi os, por
semelhança com as lei, de nações fiei á Santa Sé, como a
França, a Austl'la, elle sente que não está fóra da demal'cação
da Igreja: assim no casamento civil, na elegibilidade dos
acatholicos, na libel'dade de cultos. Já vimos como elle I'e 
pondeu a Sinimbú, quando o quel'iam fOI çal' a ii' longe de
mais: « Devo dizer com fl'anqueza a V. Ex. que não quel'o a'
respon 'abilidade de idéas radicaes, que implicam com as mi
nhas convicções. » Na sua posição de chefe, para afastar uma
exigencia pel'igosa e desarrazoada, elle podia admittir, hypo
thcticamente, de futul'o, uma concessão que lhe custaria fazer,
e que segundo toda pl'obabilidade não fal'ia, ou pam a qual
nunca havia de julgaI' chegada a 0ppol'lunidade; isso, pOl'ém,
não el'a falta de sincel'idade, nem imlicio de que abandonava
o seu pl'Opl'io c n elho pal'a se confol'luar ao do pal,tido; el'a
uma tactica espontanea de argumentação, um modo de insi
nuaI' a prudencia. cc Sou positivo e pl'atico, escrevia-me elle
em '1810, não gosto cle innovaçõe , ,enão quando ha necessi
dade Li'ella'; admitto toda a libel'dade de consciencia e eslou
~rompto a destl'uil' todos os obstacúlos d'elIa; digo, porém,
-lue, no e tado da população, não ha necessidade de destruil' a
religião de Estado. » A condicional- no estaelo ela popula
ção - não quer dizer que em outro ca o elle julgasse neces
sal'io destruil' a religião do Estado; o cal'actel' omcial, poli
tico, da Igl'eja, elIe ó concordal'ia em retil'al'-lhe, se ella
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mesma preferi se a sepal'a ão ao jus cavendi. A phra e é
apenas um exemplo do seu modo de captar as opi!1iões mais
adiantaua , de chamal-a a si : são hypotheses impl'Ovaveis,
que elle figura para parecer fazer uma concessão em troca da
que quel' obtel' do espil'ito que pretendia alTa tal-ao

Apezar de toda estas explicações sincel'as ainda resta, nos
di CUI'SOS e pal'eceres de abuco na cl'ise de 1813, alguma
coi a que de tôa da linguagem de um estadi ta catholico. lia
certo ontagio da paixões da época, da effervescencia anti
clerical do partido: póde-se tel' amo cel'to que es a lingua
gem de momento representa o primeiro jacto do sentimento
politico, a que faltou a devida rectificação do semimento reli
gioso, e que ella não xI rim o estado do espirita intimo,
assentado, da con ciencia de Nabucoo São a exagel'ações, as
exorbitancia do impl'ovi o; os arloastamentos do chefe á
fl'ente elo partido (1); não affectam em nada o seu modo de
sentil" unifol'me, con tant , oereno, em relação ás coi as da
I'eligião, á influencia do statns, ao papel da Igl'eja no Estado.

Póele- e fom1Ular a regra de Tabuco, nas relaçãc entl'e o
E tauo e a IgI' ja, com a o palavl'a de S. Ago tinha: - ln
necessaJ'iis ltnitas, in clubiis libel'ta , in amnibu c{u'itas.
Na vida privada, como chefe de familia, como creatllra hu
mana, até onde elle levava a de oção, ver-se-ha dei ais; por
isso, em certo sentido, póde- oe dizer que, como homem publico,
sua religião nunca foi po. ta á prova, submettida ao maximo
de ten ão, á pre são do entimcnto intimo. O que eu tenho
dito, quanto á po sibilidade de um rompimento entre os dois
sentimentos prepandemlltes, que elle mesmo tão bem cal'a-

octel'izara no Senado, do qual I'e ulta se preválecel' a sua obe
diencia civil, é sempre excluindo a ac~,ão da geaça e a pI'e
sença de perigo 1'eal pal'a a Igl'ejao Entre a I'eligião Catholica
e a constituição liberal da ociedade, tomadas incomrativeis,

(1) Escrevendo a Octaviano obre a interpellação de Dantas
em 1877, a respeito da politica religiosa do Gabinete Caxias-Cote
gipe: "O nosso partido caminha pOI' entre brazas... A divel'gen
cia é de sua natureza...
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e tendo que desappal'ecer, uma ou outra, da face da terra, a
buco, creio eu, salvaria a reliO"ião. Ba la dizeI' que elle não
compI;ehendia sociedade sem moral, mOl'al sem Igreja, e que
não via no Catholicismo um obstaculo, mas a condição do
progl'es o humano. N'esse sentido elle el'a tão profundamente
catholico como qualquer ultramontano; em nossa politica,
porém, ,não imaginava a pos ibilidade de um d'es es choque
da Igreja Catholica com outras oI'bita mOI'aes no e paço da
civilização humana. Se o imaginasse, é provavel que elle ti
vesse sido um Windthorst, e não um lVIontalembert.



CAPITULO lU

FASTIGIO E RETIRADA DE RIO-BRANCO (1872·1875).

GABI ETE CAX1AS-COTEGIPE (1875-1878),

1. - Retrahimento gradual de Nabuco.
As causas.

as ulLimas Sessõe legislativas em que tomou parte,
Nabuco torna-se cada vez mais retrahido e raro. Poucas vezes
toma a palavra. Os seus discursos reve tiram-se sempre da
mesma solemnidade; mas, excepto cm uma ou outl'a grande
questão por que se apaixona (em 1873, por exemplo, como
vimos, a que tão argentina, em 1874 a questão da cons
cripção), os discurso não têm mais o fogo, o principio vital
da eloquencia; accen tua-se n 'elles a feição de Meditações,
de Lamentaçõe politicas, que, ainda nos momento da sua
maiol' actiYidade, tiveram os discursos de abuco. O orador
sente-se extranho á tribuna, separado do auditorio; perde o
contacto das novas gerações, mostra-se cançado do espirito
de agitação que as domina, e em que elle mesmo foi um in
stante envolvido.' A vida concentrara-se-lhe no pensamento:
era um solitario, um pensador; se fallava ainda a linguagem
dos partidos, se apparentava fé, se invocava ficções constitu
cionaes, convençõe politica ; em tudo is o sentia-se o toque
gelado da experiencia, a descrença intel'ior de uma velhice

III. 27
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sem dia seguinte, isto é, da velhice que não espera nada
para os 1noços.

Diversas causas contribuiam pal'a o de animo de Nabuco
em politica, e como essa fôra sua carreira, sua ambição, sua
occupação mais intima desde a infancia, o de animo exten
dia-se do personagem ao homem, ao ente moral e pessoal,
que bem pequena parte tinha I'e ervado para si mesmo f6ra
da profissão, da segunda personalidade que reve tira, do
accidente que deixal'a crescer e tomar o lugar da verdadeira
substancia.

Uma d'essas cáusas foi a transformação radical que operal'am
no partido Liberal as eleições dc 1872, pela simple entrada
de Silveira Martins pal'a a Camara. O partido, que até então
era dirigido sem contraste I pelos velhos Senadores, agora vê
apparecer na Camara dos Deputados um podei' novo, capaz
de disputar-lhes a autol'idade, pl'ompto a medil'-se com clles,
para lhes tirar o sequito, a fOI'ça do lemento popular, no
qual elles se apoiavam. Já em outro lugar descrevi a impor
tancia politica da apparição de Silveira Mal'tin no Parla
mento do segundo Reinado: a sua revelação na Camal'a, de
algum modo, assignala o triumpho da agitação democratica,
que devia, em 1889, levar de vencida o throno. Os senadore 
liberaes podiam fallar á Corôa linguagem da maior gravi
dade; mas elles apontavam para o pel'igo da onda revolu
cionaria, do radicalismo intransigente, cioso e inimigo da
autoridade, por essencia republicano, que sentiam tl'abalhar
as entranhas do seu pal'tido, e d'esse espirito novo, joven
ainda em 1868 e logo um gigante, a encarnação era Silveil'a
Martins, uma das poucas forças individuaes, verdadeiramente
pujantes, que produzia a nossa politica, figuI'a de gladiador,
comparada á debil musculatura que, em geral, ella emprestava
aos seus combatentes. De facto, é s6 pelas propol'ções do tri
buno victorioso de 1872 que se p6de avaliar a força impul
siva do espirito radical de 1868, que reflecte na linguagem
dos mais graves pensadores e conselheiros do Imperio.
Diante da imp0l'tancia, que, pela presença de Silveira Martins,
adquiria, perante o partido Liberal e o governo Conservador,
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a pequena bancada liberal da Camara, qua i toda ella Rio
Grandense, diante do ascendente do liberalismo radical, po
pular, que cercava e li 'ongeava o tribuno, um velho Con
servador, que tinha feito a ua evolução liberal, como Nabuco,
sentia que se devia retl'ahir, a menos que quizesse ou dar
arrhas da sua adhesão, acompanhando os adiantados, para
onde decidi em I vaI-o, ou apparental' uma fOI'ça que não
tinha, ómente repre ental' de chefe.

No fundo, é e sa a explicação do estado de e pirito de
Nabuco, como resumbra dos seus discursos e da sua corres
pondencia, desde 1873 obretudo, até sua morte. Elle ente
que nada póde fazer, que a politica se mo e em uma esphel'a
onde elle não influe mais, entre dois polo contl'arios: entre
o Imperador, que dirige, á vontade, o reinado (por meio dos
partidos de unido e desol'ientados, de que altemadamente se
serve), e a anarchia que o vai di olvendo, e da qual o ele
mento conservador representa umada faces: -a indolencia,
o egoismo, a inel'cia, o fatalismo; e o liberal, a outra: - a
impaciencia, a curio idade, o optimismo demolidor, conjuncto
inanalysavel de ingenuidade invejosa e de pre umpção igno
rante. Invadia-o o pes ,imi mo, a tristeza do homens de
pensamento no meio de homens de palavra e de acção, do
philosopho politico em uma ociedade que não tem tempo
para o escutar.

A verdade é que a época não eI'a susceptível da reforma que
abuco desejava, e que, em taes circumstancias, só faria apres

sal'-Ihe a dissolução. O espirito que o dominava el'a o melhor,
com tanto que dominasse a sociedade inteira, e não apenas a
alguns reformaaores sinceros, e a ociedade não estava domi
nada de tal espidto de equidade, de conciliação, de justiça.
Em semelhante phase, a eleição directa, por exemplo, só daria,
co mo deu, resultados negativos; toda reforma seria desvir
tuada na execu ão, convertida em agente de decomposição;
todo impulso, toda subvenção como elle desejava, por exem
plo, com o Credito Real, toma-se-hia em e peculação, só esti
mularia a ganancia, não as industrias, as artes, o desenvol
vimento desejado, qualquer que fosse.



420 U 1 ESTADISTA no IMPERIO

Desde o principio, o calor, a luz, a vida para as maior s em
prezas, tinha vindo do ThesoUl'o; em todo tempo, a grandes
figuras financeiras, industriaes, do paiz tinham cre cido á
sombra da influencia e protecção que lhes lispensava o
Governo; esse systema só podia dar em resultado a cOI'rupção
e a gangrena da riqueza publica e particular. IJ'ahi a expan
são, cada vez maior, do orçamento e da divida; acre cente
indifferença e relaxação; por fim a appal'ição ao lado dos
mini tros, nas bancadas e corredores das Camara', nas e
cretarias de Estado nas redacções de jornaes, de uma nova
entidade: os intermediarios, impropl'iamente chamados ad
vogados administmtivos, que, pouco a pouco, reduzirão a
politica a subdita do interesse parti ular, e farão d'ella, qual
quer que seja a abnegação, a dignidade, a pobl'eza dos seus
homens, o auxiliar, o instrumento, o automato, em o sabei'
e sentir, da especulação que itia o Thesouro. Em uma
phase social assim caractel'izada, o reformador, qualquer que
fosse o valor moral de sua idéa, não fazia senão conCOlTer
com ella para dar novo alento á cobiça: cada I'efol'ma era
mais um plato servido aos que se ban lueteavam na ca 'a do
contribuinte, deixado d róra, mas obrigado a pagar o festim.
É por milhares de contos de réis que se terá de computar essa
desvil'tuação das idéas, das aspiraçõe~, das iniciativas ele
toda ordem pela exploração, que em todo tempo cercou e por
ultimo dominou a nossa politica: a principio, rasteira, fami
liar, contentando-se com as migalhas de um orçamento seve
ramente fiscalizado (pequenos lucros, subvenç-es, forneci
mentos); depois, emprehendedora, ousada, impondo-se em
nome do interesse publico, do adiantamento nacional, á
boa fé, ao enthusiasmo, á timidez dos politicas mais desin
teressados e honestos (emissões, emprestimos, garantias
de juros, concessões e rescisões ele contractos, estradas de
fel'ro, engenhos centraes, immigrantes, tel'ras publicas, di
reitos prohibitivos). A politica propriamente dita perdia im
portancia, ao passo que deixava desenvolver-se, á sua custa, o
germen invasor que a devia matar; subordinava-se á funcção
de servir a uma plutocracia tão artificial quanto ephemera,
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a[Tectando a essa sua creação de um dia tarifas de alfandega,
impo tos, papel-moeda, credito publico. Bem poucos estadis
ta entiam quanto eu papel era secundaria, ingenuo; que,
com eu di cur os, suas phrases, seus projecto , suas dis-
cnçõe , elles não eram enão o instrumento de que e ser

Yia quando elles meno o suspeitavam, a ambição de fortuna
que estava pai' toda parte. Que era todo o trabalho que elles
faziam nas Camara , na imprensa, no Governo, enão o revol
vimento UI'do e interior do solo, necessario para a germi
nação da planta? Elles, politicas, eram os vel'mes do chão;
a especulação, a planta vivaz e florescente que brotava dos
seus trabalhos continuas e apparentemente stereis; elles
de animavam, ella enriquecia. O proprio Imperador, o que
fazia senão trabalhar sem descanço e em interrupção em
proveito d'ella, que se confundia com o progresso material,
intellectual e moral do paiz? ó ella medl'ava, invadia, P,

dominava tudo, em torno d'elle; reduzia a politica, o Parla
mento, o Governo, a um imulacl'o, ignorante da ua verda
deira fl1ncção; utilizava t do o apparelho politico para fabricar
a sua l'iqueza nomade e fortuita, que ás vezes dmava tanto
como uma LegdatUl'a, e logo decahia, se não do eu fausto,
pelo meno. do eu porte e altivez. E se e pirito de cobiça, ~m
torno e com o. recur o do Tbesouro, creando leis como se
de cobrem mina de Oil'O, iI'á cre cendo desde então, dia por
dia, no caractel' e indole do governo, como o outro e pirito, a
sede de tran formaçõe radicae no mechanismo politico do
E tad. m mina, aliue a ociedade no alto, o outro, em
baixo' um allicia o interes e, o outro, a imagina ão; por
fórma que, o facto de 15 de Novembro de 1889, o baque da
manar hia, precipitada pelo impulso do egundo, encontra o
primeiro em tal grita e agitação de negocias, que a quéda do .
throno, no momento, pa sa quasi despercebida ao mundo
financeiro, ao gio'ante co parasitil que havia sugado a melhor
seiva da nossa poli tica, o seu O'rande alento das épocas desin
ter ssadas e patrioticas. Em taes condições para que fallar?
Pam que entreter a curiosidade dos raros que ainda ultiva
vam em politica o e pirito do Direito, ou que ainda eram
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capazes de veneI'ação? O pre ·tigio substituira o I'espeito : o
respeito fôra o I'eflexo do caracter sobre a opinião; o pre ti
gio el'u o reflexo da si turll:ão que o homem de Estado occu
pava ou podia occupar; não ha 'ia mais pI'opriamente o esta
dista, ha ia só o politico, CI'eatura de um dia, de 'enraizado,
fluctuante, sentindo que em nada se apoiava, que um sopro
o precipitaria da altura a que fÔl'a elevado. Se a ambição
ainda era forte e decidida, se o politico el'a um candidato, um
anno, tlois annos, d'esse poder sem realidade podiam ten
taI-o, apezar da mOl'tificação da quéda; mas, para aquelles
de quem a vida se estava retirando, como Nabuco, que
tinham entrado na phase do declinio, que prazer podia ter
a simples competição por um posto de que conheceriam o
desencanto?

II. - Sessões de 1873 e 1874. - A lei
da conscripção.

a Sessão de 1813 os principaes assumptos de que trata
Nabuco são a questão Religiosa e a questão Al'gentina ('1).
N'essa Sessão, o Vi conde do Rio-BI'anco estava no fastigio,
como estará na de 1814. O seu dominio no partido Conser
vador se tornára quasi completo, ó contrastado pela Dis. i
dencia de que era chefe Paulino de ouza, e que já não
dispunha na Camara dos Deputados de tantos combatentes
como nas campanhas par\amentaI'es de '1811 e '1812; e a
Opposição Liberal nas duas Camaras, sem for as para com
bateI' efflcazmente Rio-Branco, é obl'igada a acompanhaI-o
nas I'eformas. A politica de Rio-Branco, como vimos, el'a,

(1) Pronuncia tambem um discurso contra a tran. formação do
Banco do Brazil em banco semi-commercial e semi-hypotheca
cario. A confusão do credito real o pessoal no mesmo e tabele
cimento lhe parecia contl'aria á idéa do credito real. VOl' adiante
seu voto, em 1875, contra o sy tema adoptado para a execução
da lei hypothecaria n'essa pal'te.
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por um lado, realizar, excepto a eleição directa, todas as re
formas politicas elo programma Liberal (-1), e por outro dar
grande impul o aos interesses moraes e mateI'iaes do paiz (2).

(1) Reforma Judiciaria (lei de 20 de Setembro 1871); emanci
pação dos nascitul'os (lei de 28 de etembro, 1871); reforma da
Guarda Nacional (lei de 10 de etembro de 1873); abolição do re
crutamento (lei da conscripção, 26 de etembro de 1874).

(2) Quanto ao interes es de ordem moral entre outros o con
tl'actO para o Codigo' Civil, celebrado pelo ministro da Ju_ tiça,
Duarte de Azevedo, e as refOl'lilaS e melhoramento introduzidos
pelo mini tI'O do Imperio, João Alfl'edo, em relação á instrucção
publica e profi ional, e colas publica no Municipio _ eutl'o,
Asylo do Menino Desvalidos, Bibliotheca Nacional, Ar hivo
Puulico, Collegio de Pedro II, Academia de Bellas Artes (prernios
de vÜl.gem), E cola Polytecbnica (lente estrangeiros de cadeira
nova, e peciae ), Escola de Minas, primeil'a estatistica gel'al do
lmperio, levantamento da carta itiniraria e da carta geologica
do BrazU (tl'abalhos que outro Mini ·terio mandou suspender). A
es e serviços cumpre accre centar, tratando da administração
do mini tI'O João Alfredo, que se toma o grande edil do Rio de
Janeil'o, a construcção do grande Parque central da praça da
Acclama ão, e a remoção do Matadouro para fól'a das vizinhan
ça do Paço de S. Clll'istovam. Quanto ao pl'ogresso material,
antes de todas, a lei de 24 de Setembro de 1873 (Decreto Costa
Pereira), concedendo subvenção kilometrica ou garantia de juros
á companhias de estl'adas de ferro até o capital de 100,000 contos.
A propaganda principal d'essa idéa, de de annos antes, estava
sendo feIta, entre os competentes para realizai-a, por André Re
bouças, cujo livro, que mais tal'de apparece, é revisto na pl'i
meira parte pelo Visconde de Itabol'aby. (Vel' Garantia de Ju
ros, Es"tudos para sua applicação ás Emprezas de Utilidade
Publica no Brazil pelo engenheiro André Rebouça , Rio de
Janeil'o, Typ. acional,1874, com a legenda - Pro Brasilia fiat
eximium). As origens da lei de 24 de etembro de Hl73 são o
projecto de Tavares Bastos em 1864, autorizando a garantia de
5 O/O durante 50 annos ou de 7 O/O durante 30 anno , ás compa
nbias de caminhos de ferro, e a emenda ao Orçamento, em 17 de
Abril de 1873, de Angelo do Amal'al, Gu mão Lobo e outro

. deputados, garantindo 7 O/O de juros até 61,000 conto annuaes,
emenda que é convertida no projecto substitutivo que os sena
dore Sinimbú e Pompeu apresentaram, fixando o maximum de
100,000 contos para o capital garantido. " Excepto a lei de eman
cipação, dirá Sinimbú, nunca o Parlamento Brazileiro votou lei
de mais futuro para este lmperio. » (Di curso de 3 de Setembro).

Tão deve ser omittido a jui que foi durante o Gabinete Rio-Branco,
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Essa politica, ao mesmo tempo que concilia ao Ministel'io a
benevolencia dos que desejavam as reformas, agrupa em
torno d'elle as classes interessadas nos grandes melhora
mentos projectado~, como estradas de ferro, immigl'ação
européa, engenhos centraes de assucar, auxilios á lavoura
por uma larga emissão garantida de lettras hypothecarias.
Em 1874 os Liberaes não podiam ter esperança de ubir ao
poder; a divisão na questão Religio.a estava no seu auge en
tre elle ('1), e tambem era grande no partido o arrastamento

e graças a concessões suas que e estabeleceo o telegrapbo llb
marina costeiro, ligando li. capital do lmperio o principaes
portos do littoml braúleiro; que o Bl'azil ficou em commllnicação
telegraphica com o Rio ela Prata e a Europa(primeiros telegram
mas trocados com a Europa, 211 de Junho de 1874); que mais se
desenvolveo a rede dos nossos teleO"raphos·terre tl'es (9,2 1 kilo
metros em fino de 1875 contra 2,080 em 1871); e que foram de
cretada as est!'adas de ferro estrategicas do Rio Grande do ui
(projecto' substituvo apresentado na sessão de 18 de Julho de 1873
pelo deputado Paranhos, depois Barão do Rio-Branco, defendido
na ses ão seguinte pelo proprio Presidente do Con elho, Vi conde
do Rio-BI'anco, e adoptado por 95 '"ato' contra 7). O impulso que
o Gabinete Rio-Brl).n o deo li. construcção das no sa via renea
(em 1871, achou em trafego 730 kilometros; em 1875, eleixou
1.500 em trafegco, 8.180 estudado ou em consb'ucção e 1.700 con
cedidos) e li. emigl'ação europea para o Bmzil (30,500 immigran
tes por anno em vez da media de 8.500) foi continuado pelo
gabinetes que se uccederam depois d'esse. As exportações e
importações e as rendas publicas augmentaram maio rapidamente
do que antes; e o cambio, que em 187'10. cillava entre 22 ~ 253/8,
em 1873 chegava ao par, de 27, e em 18.5 (1"28 3/8. Ver no Brésil,
de E. LevasseUl', de Rio·Branco, E. Prado e outros collabora
dores (edição illustrada, Pal'iz, 1886, A. Lahure, editOJ', pg. 79)
os tl'CS Diagl'ammas con. tl'uielos pelo Barão elo Rio-Bran 'o : o
1. 0

, mostranelo o valor annual elo commercio exterior elo Brazil,
importação e exp0l'lação, e a receita elo Thesouro, desde 1 34
até 18 9; o 2.0

, a importação annual de escrayos, a immigração
européa e o desenvolvimento das vias ferreas no mesmo periodo;
e o 3. 0 o cambio entl'e o Rio de Janeiro e Londres, desde 1851
até 1889. Os principaes acontecimento da nossa historia politica,
administrativa e militar estão recordado n'esses diagramma .

(1) A Dantas(7 de Julho de 1874) : "talvez o prestigio do illustre
ancião (Abaeté) possa diminuir as divergencias que matam o
nosso partido, trazer·lhe mais confiança do Imperador, e apressar
a nossa ascensão, embaraçada pp.lo ultramontanismo. Il
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para a Republica, a corrente democratica (-1). Tavares Bastos
partira para a Europa muito desanimado(2). Quantoa abuco,
só anciava por deixar a posição de chefe, por um pretexto
para ent7'egcu' o bastão (3).

Na sessão de '18'14 o seu grande esforço no Senado é sobre
a lei do sorteio militar, em substituição ao recrutamento. Elle
tinha redigido, em '18'13, o seu voto em separado no parecer
das Commissões reunidas. Esse voto contém as idéas princi
paes de Nabuco em relação a um assumpto que, sendo de
importancia vital para o nosso paiz, nunca despertou o inte
resse publico. Foi este o voto separado:

« Não posso adoptar a proposição da Camara dos Depu
tados, ainda mesmo depois de algumas das emendas admit
tidas pela maioria das Com missões.

cc A condição essencial de uma lei é a sua relação com o
paiz que ella deve regeI'.

« A esta condição falta o projecto.
« Com effeito, o systema do projecto, quanto á obrigação

do erviço, e apezar das incoherencias que revela, é o s stema
da Prussia adoptado hoje pela França depois dos seus desastres.

cc Isto é :
cc '1. 0 A classe ou idade alistada annualmen te é toda sacri

'ficada á contingencia do serviço militar em tempo de paz ou
de guerra.

(1) A Saraiva (17 de Novembro, 1874) : " O que me assusta é
ver que gl'ande numero de Liberaes monarchistas vão decrendo
de nossa actuaes instituições, e concorrendo assim para a for
mação de uma situação al'ri· cada para os Libel'aes e impossivel
tah-ez para o Conservadol'es. II

(2) Leão Velloso a 1 abuco (26 ele Abril, 1874) ; " Hoje por aqui
passou o Taval'es Bastos que, nas conversas havidas comnosco, a
todo nos deixou desanimados quanto ao futuro do nosso partido,
que elle considel'a muito di tanciado do poder. )

(3) Assim com Abaeté, que um momento parece quereI' voltar
á politica a tiva, depoi que deixa apre idencia do Senado: « O
nos o Abaeté aI pareceu outra vez em scena com o brilhantismo
da juventude e para logo entreguei o I astão de chefe, o que aliás
eu não era senão nominalmente e sempre repugnando. II (A Dan
tas,7 de Julho, 1874).
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« Sendo que:
« O ol'teio não exonera os ali tado que excedem o con

tingen Ce, ma serve sómen te para marcai' a ordem em que
todos os ali tados devem ser chamados.

« A sim que, está sempre aberto o recrutamento, que por
tal modo recahirá de surpresa sobre os mais proximo e encon
tradiço., sendo illudidas, pela negligencia ou patronato, a
diligencias contra os designados ou primeiros sorteados.

« 2.° Pr enchido eITectivamente o contingente, os alistados
que restam são incluidos e accumulado desde '18 até 30 annos
('12 clas 'es) em uma gl'ande reserva para o tempo de guerra
intel'na ou externa, á disposição do Governo. (Art. 5.°).

{( Esta grande reserva, pelo projecto, não tem quadros,
exercicios e revistas.

{( Occorre.., porém, á primeira vista de olhos, que a orga
nização della virá depois, como consequencia para que se não
diga que a instituição fica em papel, e falta ao seu fim.

« E na verdade, se a Guarda Nacional vai ter exercicios
revista', p01' mór força de razão, hão de tel-as as reservas do
art. 3.°, § 2.°, e do art. 5.°, mais proximas do exercito que a
guarda nacional.

{( Assim que, toda a população viril e disponivel do Brazil
ficara militarizada e sujeita á contingencia do serviço militar.

« Ainda mais:
« Combinado este projecto com o da Guarda acional, re

centemente proposto pelo Governo, é evidente que o Brazileiro
está sujeito á contingencia do serviço militar desde 18 até
60 annos, muito mais que na Pl'Ussia, França e Austria.

« Sim; está sujeito a essa contingencia de '18 a 30 no
exercito e reserva d0.11e, de 30 a 60 na Guarda acional activa
e reserva della.

{( O sy tema do projecto é, pois, a conscripção propriamente
dita, esse terror da familias e das profissões, conscripção
que devorou a população franceza sob a Republica e o '1.0 Im
perio, e foi abolida pela Carta Constitucional de '18'14.

{( .Não se quer °modesto systema do sOI'teio, adoptado pela
França desde '1818 até '1868, e seguido ainda hoje pelos paizes
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que nã são potencia militares, ou não têm necessidade de
uma defe a correspondente á aggres ão de vizinhos podemsos,
habilmente e de longo tempo organizados.

« O ystema do projecto, que só inspira terror á população
e nenhuma efficacia promette, não tem justificação plausivel.

« O Brazil acaba de uma guerra glorio a, de que sahiu
vencedor, não lhe faltanuo nunca o concur o voluntario de
seus filhos.

« A agricultura se vê desanimada, e o braços que se lhe
tiram, pelo serviço militar ou pelo tenor delle, mais hão de
aggravar a ri ·e.

« O Brazil tem de um lado o Atlantico, e os vizinhos, que
por outros lados o cercam, não têm meios de aggres ão que se
comparem com os recursos da nossa defe a.

« Não ha poi' razão para uma paz armada.
« De cendo a algun detalhes do projecto, farei ainda

bl'eves con ideraçõcs.
« 1.0 O projecto, attendendo exclusivamente ao serviço mi

litai' com sacl'ificiodos outros intere se' quealiás bem podem
er perfeitamente combinado, con titue como idade do alis

tamento annual a de 18 anno , deixando a de 20 e 21, adop
tada em outros paize , intel'l'ompendo de te modo a educação
e collocação dos mancebos, e outl'osim provocando conflictos
internacionaes a respeito do alistamento dos menores filhos
de estrangeiros na cidos no Brazil.

« 2. 0 Ao passo que o projecto emendado, violando a igual
dade que deve caracterizar a conscripção, con agl'a a i enção
do serviço por meio de dinheiro, elle omitte algumas isen
ções que estão em nosso costumes, concedida por bem das
familias e profissões, e as que concede, é conuicionalmente,
e como favor ou arbitrio, dependente das Junta parochiaes e
do Governo.

« 3. 0 SacI'ificando a nova instituição ás intrigas locaes, e
tornando-a instl'Umento politico, confia o ort io dos alistados
e as isenções do recrutamento ás Juntas, composta dos juizes
de paz e delegados de policia!

« Até hoje as isenções constituíam um direito, resguardado
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pelo habeas-col'pus, e assim mesmo eram illudidas e vio
ladas.

« Hoje sendo um favor, e arbitrarias, serão uma e pecu
lação eleitoral.

« 4.°0 projecto só revela a desconfiança da sua efficacia por
parte de seus autores.

« Assim:
« (A) Ao mesmo tempo que o projecto chama, para o ali. ta

mentod02.°anno em diante, uma só classe, a idade d 18 annos,
ene manda alistar, para 01.° anno da execução da lei, a idade
de 18 a 26 annos (9 classes), confundindo em uma só classe
essas idades, algumas das quaes já muito contribuil'am para
a ultima guel'ra; sendo que, pela fatalidade da sorte, os de
26 annos podem ser chamados antes que os de 18.

« Outl'as nações, em peiores circumstancias, tem chamado
para o '1.0. anno, para o anno da tran ião, sómente os doi
annos antecedentes ao do ali tamento do anno corrente.

cc (D) Não se atreve a abolil' o recrutamento actual, e a classe
dos cadete. , mas as deixa sub istir até que seja effectivo o
primeiro contingente, proveniente desta lei.

'I. Em conclusão, não posso adoptaI' o pl'ojecto como stá.
« Quizera, antes que tudo, os engajamentos voluntarios,

ainda que caI'OS.
cc Vale mais, como fazem os Ingleze e Americanos, gastar

muito para obtel' esses engajamentos, do que diminuir a força
da producção do paiz, e tanto mais quanto nos faltam braços,
e dependemos de grande immiO'ração estl'angeil'a.

<r Adopto o sorteio, como meio subsidiario, e só nas co
marcas aonde não houver o numero de engajamentos corres
pondente ao continO'ente annual.

cc Quizera o sorteio sómente para designar os alistados que
devem compôr o contingente, e os numeras, que condicional
mente o devam supprir, ficando exonerados o demais alis
tado não comprehendidos no sOI'teio.

« Vale mais chamar contingentes maiores que o numero
que póde estar, conform~ os recursos financeiros, sob as ban
deiras (ficando os que excedem em seus lares), do que
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sacrificar todos os alistados á anciedade e surpresa de chamadas
imprevistas e arbitrarias.

IX Quizera~as isenções, que estão em os nossos costumes, a
bem das familias e profissões no tempo de paz.

« Tão admitto, porém, a isenção por dinheiro, porque é·
desigual e só ao alcance dos ricos.

« Basta a sub tituição de homem por homem.
« Tambem não posso adoptar a isenção fundada na diffe

rença do estalão, porque ha no exercito er iços auxilial'es,
para o quaes servem todas as alturas, e tal i enção absorve
muitos alistado .

« As isenções devem ser um direito, e não um arbitrio
das Juntas parochiaes e dü Governo.

« Se para manter as isenções, que estão em os nossos
costumes, não basta uma classe que possa supprir annual
mente o contingente, chamem-se duas classes, como em
Portugal e Hespanha, repartido o contingente pOI' ellas.

« Quanto ao tempo de guerea, esta lei não póde providen
ciar tudo; o legislador, na fixação annual das forças, devel'á
designaI' a classe ou clas e que devem seI' chamadas a sup·
pl'ir o contin~ente extraordinario, ou a guarda nacional ou
outro meio efficaz.

IX Então se procederá com certeza, havendo já, pelos alista
mentos vel'ificados, a estatistica do numero de mancebos e
isenções da ela se annual.

« o sentido destas observações offereço as emenda juntas
- 8 de Abril de 1873. - Nabuco. ')

o ~enado elle sustenta essas idéas com o calor e o impeto
da mocidade, em dois extensos di CUI'SOS (18 e 26 de Maio,
1814). Tem, póde-se dizer, um encontro ingular com Rio
Branco, grande sustentador da conscripção, cuja inexequibi
lidade, com os nossos costumes, era entl'etanto manifesta, a
menos que as isenções fossem tantas, que o systema de sorteio
se confundisse inteiramente com o do alistamento volunta
rio ou com o do recrutamento forçado.

Em um d'esses discursos (o de 26 de Maio) Nabuco assenta
um ponto capital, - o de uma s6 qualificação pal'a a Guarda
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Nacional, os corpos policiaes e o exercito, com precedencia
do el'viço militar. Desde o l\linistel'io Paraná elle tinha pre
sentido o inconveniente da qnalificação differente pal'a os
diversos serviços e da concurrencia que os dois outro faziam
ao exercito. Durante a guerra do Paraguay, como ministro da
Justiça, tinha aprofundado o mal. Por i o dizia a Rio-Branco:
« Eu não me opponho a que sejam isentos os soldados de
policia das provincias, mas ao que me opponho é que esse ser
viço prejudique o do exercito, Eu del-õejaria que fosscm isentos
os que tivessem, como a Commissão propoz, o tempo de scr
viço que no exercito se exige, mas quc todavia não fosse res
peitado o engajamento dos individuos da classe <.lo anno
respectivo, senão depois de tirados os contingentes do exercito;
porque assim, bem vê o Senado que muitos hão de correr para
os corpos de policia para ficarem i entos do recrutamento.
Seria para desejar, e já o disse na discus ão da lei da Guarda
Nacional, que o mesmo alistamento para o exercito scrvisse
como qualificação da Guarda Nacional c dos corpos Policiaes,
depois do sorteio do contingente do excrcito. »

No todo, o projecto não lhe pal'ecia liberal: « Em que pese
ao nobre Presidente do Conselho, eu não chamo este projecto
liberal. Um projecto que põe as importantissimas operações
do sorteio e a apreciação das isenções legaes nas mãos das
autoridades locaes e á mercê dos odios locaes e do espirita de
partido; um projecto, que mantem as exonerações por dinheiro,
este meio que tende a compôr o exercito sómente de proleta
rios e de pobl'es, isentando quem tem dinheiro .. , Lincoln,
Presidente da Republica do E 'tados nidos, na guerra secces
sionista propoz ao Parlamento e conseguiu a suppI'essão da
exoneração por dinheiro, e dizia elle em seu relatorio : « Por
este meio se tem visto que é impossivel organizaI o exercito. »
A Allemanha, a FI'ança, a Austria e todos os paizes que têm
exercitos regulares, não admittem 11 exoneração por dinheil'o, »

O projecto correspondia á politica que elle estava combatendo
no Prata, e que era, se não o protectorado, a protecção. Pen
sava que a lei militar revelava o pensamento de nos tornar
mos a Prussia da America do Sul: « Em conclusão, senhores,
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nó temo dous meio a seguir quanto ás reserva , ou o
adoptado pelos Estado '-Unidos ou o da Prussia; O' Estado 
Unidos confiam na ua milicia e tem pequeno exercito, porque
esse paiz só quel' a paz, não e encarrega do protectol'ado de
outl'as nações e abstem-se da intervenção, pOl' principio de
equilibrio politico. Entre a politica dos Estado~- nidos e o
da Pru sia, eu opto, porque o Brazil está na America, pela
do1C' E tado -Unidos. ),)

O que haverá, es encial, importante, na lei de Junqueil'a
(lei de 26 de Setembro de 1874) é a abolição do I'ecrutamento ;
todo o engenhoso ystema pal'a o sorteio elos contingentes
devia ficar lettra morta; e então, melhor fõra redigir a lei em
um artigo, tirado dos proprios termos do programma Liberal:
cc Abolição do 1'ecl'ldcunento. Em quanto não houvel' a orde
nança militai', promettida pela Constituição, o exel'cito e a
armada serão suppridos pelos engajamentos voluntario. (1). »

III. - Sessão de 1875. - Reforma Eleitoral. ~
Retirada do Visconde do Rio-Branco. - Gabi
nete do Duque de Caxias. - Reviramento de
Cotegipe.

Ia essão de 1874 suscita-se a reforma da eleição, que o
Visconde do Rio-Beanco não quer tornar direcLa. A discussão
prolonga-se até a seguinte es ão, em que se torna lei o pro
jecto do Governo, o sy tema do voto incompleto, do terço,
deixado á representação das minorias. Nabuco, ao redigir' o
programma Liberal de 1869, aeloptára, como vimos, a eleição

(1) Magalhães Castro, escrevendo a Nabuco, assignala a inexe
quibilidade do projecto (8 de Junho) : " Felicito a . Ex. pelo seu
discurso, tão el'udito quanto profundo, contra o pl'ojecto de recru
tamento em discussão no Senado. A verdade é uma ó e sobresae
nos raciocinios de V. Ex.,- que conhece os nossos costumes e
atrazo, para a inexequibilidade do projecto, que não terá execução,
applicado ao Brazil. "
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directa s6mente para as cidades; no interior continuaria a
antiga eleição de dois graos. Ainda em 1871 elle sustenta
essa idéa no Senado; que a eleição directa não convinha ao
nosso interior. « O programma Liberal)l, dissera elle (dis
curso de 19 de Maio), cc é censurado porque contém disposi
ções diversas para as cidades e para o campo. Isto vem,
senhores, do preconceito que nos tem sido tão fatal, isto é
o preconceito das leis absolutas; entretanto que a melhOl'
qualidade da lei é a sua relação com as circumstancias 10
caes. »E para mostrar que não póde conviI' ao sertão a lei
que convem ao ltlunici1Jio Neutl'o, pintava o estado da nossa
grande propriedade rodeada de servos da gleba. 'esse ponto
é curioso o contraste da previsão de Nabuco com a de Cotegipe,
para quem a eleição directa no interior.é exactamente o meio
de destruir a excessiva influencia dos senhores, a especie do
feudalismo eleitoral, a que Nabuco se refel'ia (1). cc Entre o
senhol'es e os escravos, a classe intermediaria é absolutamente
dependente)l, dizia Nabuco. « Ora, como confiar a eleição dire
cta no interior do paiz a essa classe intermedia, sem condição

(1) Nabuco refere-se tambem, n'esse discurso, ao imposto terri
torial, lastimando não ter sido incluido na lei de terra : li Com
que pessoal, pergunta ella a Cotegipe, se faria a eleição directa no
centro? A eleição será. de poucos, tão concentrada como está a
propriedade. O remedio para i so estaria, senhore , no imposto
territorial que dividisse a grande propriedade, inutil ou não culti
vada, e concorresse para regularizar as posses do colonos ou ren·
deiro ,e os direitos respectivos. " Tão digno de louvor foi o Vis
conde de ltaborahy quando, na lei das terras, consagrou o imposto,
como rnel'ecedor de cen ura, o partido liberal por e oppôr a
elle, ficando a lei sem sancção e impune o dominio de terl'as
extensas e sem cultura. 1\ Foi uma das aberrações que commet
tel'am os partidos. O partido Conservador propoz o imposto terri
torial que corrigia a propriedade, o partido Liberal não quiz esse
impo to. Digo que são aberrações, que tambem se têm visto na
propria Inglaterra. Alli o partido Liberal já defendeu os exercitas
permanentes, entretanto que o partido Tory defendia a milicia;
alli os Liberaes defenderam os Parlamentos de ete annos, e os
Tories queriam os Parlamentos de tl'es annos. São aberrações
devidas muitas vezes ao antagonismo politico que apanha uma
questão de occasião para objecto de porfia e influencia. "
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de independencia e liberdade, a qual na phrase do r. Diogo
Velho, Presidente de Pernambuco, se compõe de servos da
gleba? Tenho medo que o senhor da tena, com seus capangas,
li signe immediat.amente o deputado. Ainda hoje aquelle de
pende da c1as e intermedia para as funcções do eleitorado; na
eleição directa seria elIe só. » Cotegipe, porém, pensava o
contrario: (( Para não haver i so, é que é preci o no centro
a eleição directa. » Com o progresso da idea, porém, Jabuco
tinha cedido ao adiantados e aos dominados do e pirito de
uniformidade. Ê o que elle diz em carta a AfIon o CeI o
(1811) : « A idéa da eleição directa na cidade e indirecta no
intel'ior é do nosso Programma de 1869, e eu a sustentei na

es ão de l 71 como id' a nossa; ao depois, e com o desen
volvimento da opinião em favor da eleição dü'ecta, entimo
no' fortes e autol'izados para generalizar o que ante queria
mo' parcialment e como pOl' en aio: as im que, o progl'amma
foi altel'uclo eu ac mpanhei e egui a alteração. II

O projecto do Visconde do Rio-Branco (1), e não alterava
a fÓl'lna da eleição, consignava entretanto muitas ideas do
pl'ogl'amma de '1869, como :

« 1. A intervenção da Magistratura na qualificações;
II 2. Ojulgamento das eleições municipaes e de paz, encar

regado exclusivamente ao Poder Judiciario;
(( 3. A representação das minorias pelo ystema do voto

incompleto;
(( 4. As incompatibilidades eleitoraes e padamentares. »

A espel'ança de Nabuco estava em Cotegipe, no seu pronun
ciamento, - o qual bastava; - quando o projecto vies e ao
enado; em vel-o fazer pela eleição directa o mesmo que

Rio-Branco tinha feito pela emancipação, com a circumstancia
que Rio-Branco não se tinha antes compromettido á idea, por
amor da qual scindio o seu partido, como Cotegipe á eleição

(1) POI' cau a do voto incompleto, Mal'tinl1o Campos dará ao
"}ll'ojecto de 1874 o titulo de projecto da cabra-cega.

m. 28
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directa ('1). É com e 'sa e. perança que a Opposição aguarda
a Sessão de '1875, em que o projecto seria levado ao Se-

(1) A po 'lçao de Cotegipe na questão da eleição dil'ecta f()Pa a
mais decidida que um e tadista podia tornar deante da opinião.
ElO 1871 elIe escrevia ao Vi conde do Rio-Bl'anco diversas carta
que foram lidas no enado (o italico em todos e ses trechos é de
Nabuco).

I! Bahia, 11 de Mar'o de 1871. A situação do paiz é éria, é me mo
grave; um nada póde dar na cimento a profundas commoçõe .

I! Sem atacar-se a raiz do mal, viveremo' de palliativos e 03

palIiativos têm um termo.
I! Entretanto, vejo que V. Ex. pretende applicar e se stJ tema

expectante á eleição.
II Respeito a opinião e os escrupulo dos que entendem que a

Constituição se oppõe a medidas mais radicaes; a Con tituição,
porém, reforma-se; e sa especie de adoração de alguns ha de
precipitaI-a no abysmo, quando ella clara e, abiamente no e tá
bradando: I! So u obra do homem e perfectivel. II Cego é quem não
vê que a Monarchia nesse andar corre perigo.

II O Acto Addicional, apezar de , eus d feitos e dos progno:tico '
agoureiros, deu-no já 35 anno de união.

I! [ ão he 'ite, meu b01l1 amigo, ahi e~tá o mal e o remedio .
• MOI'I'eremos como Mu uI mano " contentando·no de bt'adar :
I! Altah é Brande e .Mahomet é o seu propheta?

ão ; eu espero mai do bom :en o do partido Con ervador. "
II Rio,3 de M.aio de 1871. Li o programma do Governo, contido

na Falla do Throno, e ba nelle pontos que não pos o defender como
ministro; um é o que ver'a sobre a reforma eleitol'a1.

I! Minhas opiniões são conhecidas.
II A 16 de Jullto a circum tancias e peciae da época não me

pel'mittÍ1'am apresentar condições para minha entrada para o
Gabinete, e, não ob tante, propuzemo uma refol'ma, que ora um
pas o dado para a eleição directa i não podendo con:-eguir tudo,
con. eguia- e ao JUenos um grande mellJOl'amento: hoje não 'e dá
o mesmo; e tambem nrLO ei como hei de defender o y Lema
que o Gabinete prefere ... Eu não posso, por lealdade a V. Ex., e
ao partido Conservador, acceitar o papel de di 'sol\'ente ou de te te
JUunha itnpa'sivel de medida. que não approvo. »

Em outl'a carta elle tinha dito: II Eu desejo que o. partidos so
revezem no poder, não pOI' ef'f'eito da vontade de alguelU, ma, por
etreito da opinião. Digam o que quizerem, a opinião publica, a
nação, não tem confiança nos eu. l'epresentante. e ha mal peior
do lue este no nos o systema, eu não conheço. A im me expl'i
mindo, não tenho em mira fim algum pessoal... Na 01 posição, em
1 67, estas foram as minhas idéas. No poder pugnei por ellas' hoje,
fóm do poder, ainda maio insi to, e a minha fraca experiencia, o
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nado (1). ma gl'ande urpre a estava, porém, re el'vada u
todos. o meado de -18'75, apezar das instancias do ImperadúL:
e de ainda dominar a ituação, fatigado de tão extenso go
verno, mortificado pelas injustiças que 'offreu, desgostoso
talvez do propl'io 1inisterio, que não offel'ecia o mesmo a pecto
unido e compacto de '18'72, o Visconde do Rio-Branco re-
igna o podei" e o BaI'ão do Cotegipe entra para o no '0 Gabi

nete (2), como lugar-tenente do Duque de Caxia , ou antes
como Pre idente do Con elho de facto, não para impÔ!' a elei-

estudo das circumstancia e das nece idades do paiz me tem
levado a convi ção tão pl'ofunda, que, confe so a V, Ex., não ha
para mim tl'an acção po ivel obre emelhante as umpto. li

TI no Senauo, no Ministel'io Rio-Branco, are peito do projecto de
voto incompleto, em ,ez da eleição directa, elle dirá.: II O Governo
continua a u tentar o progl'amma da primeira es ão do anno
pa sado. O projecto, em que es e y tema é formulado, acha-se em
di cus ão na Camal'a do' Deputados, não póde, pOl,tan to, hav I'

maior antagonismo entre o meu pen amento e o pen_am nto do
Goy&rno, e em ponto em duvida muito capital.

u Continuo a pen ar, já. o dis e e te anno, na primeil'a occa ião
que tive a honl'a de dil'igil'·me ao Senado, que a elei<;ão directa é
uma neces idade, e, na phra e da Commi são, indeclinaoel, Por
mai que o Govel'no pI'ocure outl'O caminhos, por mais que se
e.. l'ol'ce POI' ]ll'oYal' que e ' e ystema é inconveniente ao paiz, a
opinLão puúlica em gel'al lhe re 'ponde o contl'ario, e I]uasi a
maioria desta casa do me 'mo modo lhe re ponde, as, im como lhe
l'esIondem aquelles que hesitam sobre o ' y tema adoptado pelo
Governo.

u 1\ ão me arreceio como algun ,de que o partido Con ervadol'
perca ua importal1cia com emelhante reforma; quando assim
succedesse, eu não vacillaria, pOl'que entendo que o paiz deo.e er
governado con.fol'nw quer, e não conforme nós queremos. E um
erro acl'eu ital'- 'e que o' pal'tido pódem manteJ'-se pOI' meios
al'tificiae '. II

(1) abuco dil'á. no seu discul"o de 30 de Julho, 1 75:" ma
esperan a bafejava então (na e ão anteriol') o meu e pirito, E. sa
esperança era a coalisão da oppo, içães Conservadora e Libel'al,
cujas bandeira fl'atel'nisaram com a inscl'ipção patriotica da 
« eleição directa II.

(2) É e 'ta a formação do Gabinete de 25 de Junbo de 1875 :
Duque de Caxia , Presidente do Con 'elho, mini_tI'O da Guerra;
Cun ha Figueiredo (José Bento), e depoi Coo ta Pinto, Imperio;
DioO'o Velho Cavalcanti de Albuquerque, e depoi Gama Cer
queira, Ju tiça; Barão de Cotegipe, depoi' Diogo Velho, Estran-
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ção directa, mas pat':l protegei' e a eO'urar a pas agem da" lei
do tm'('o (I). \. atLitude de abuco, em relação a sa lei, era

geil'o.· ; otegipo, Fazenda, pl'imeil'o interino, depois eITectivo;
Pel'eil'a Fl'anco, Marinha; Thomaz Coelho, AgricultuJ'a.

(1) O procedimellto de Cotegipe n'es a contingencia pI'oduzio
grande decepção, sobl'etudo em ai ueo; não podia haver nada,
para elle, menos pal'ecido com o 110mem que olle tão i em conhe
cia do que e sa capitulação. "Que abeça, de Medusa, ' en hore. ,
JJetrificou animos tão varonis, onvicc:õc tiio profunda? dirá elle
no Senado. (Faziam pal'te do Gabinete Caxias além de Cotegipo
o outros ministl'os igualllll}nte compl'omettido" lia eleição directa).
Qnerei- sabol' qual foi? E o intel'e.··e do partido; acrifi ou- e
a 'sim a gmnde politica ã pequena politica. A grande politica era
a elei ão dit'ecta, que 'alvaria a monarcl1ia, que pódo correr pe
rigo; que reconciliaria a monarC!lia com a democl'acia; a elei 'ão
directa, qu é a verdade da eleição, pOI'que não ha verdflde que 'e
possa manire. tal' com phosp/wro o com acta' fal as. Quel'ei
sabeI' qua.l é a pequena politica? A pequena politica é um modus
vivendi. E atraye aI' a Sessão fazer a eleic:ão epl certo entido,
neutralisal' a maioria do 7 de MaJ'~o, dai' vida li Di idellcia; ei
ahi a pequena politica..... Assim, enl1ore, pI'erol'em-se Q' ap
plauso. do partido ao. applau'o' da nac:ão, 'otopõe-, e a cau a
nacional á cau a do pal,tido... Em homenagem á vCI'clade, as 'im
não quiz proceder o illustrado SI'. Visconde do Rio-Branco, que
se desprendeu cio parti cio para. 'ervil' á cau a da ai"ili ação, para
destruir comnosco a escravidão que maculava o Brazi!..... into
profundamente que o meu nobre amigo, o Sr. Barão de Cotegipe,
não quizesse aproveitar da occasião de ser um homem de Estado
caro a seu paiz, respeitado por todos, . e elle reali. as e a idéa que
proclamou nesta tribuna e pela imprensa. Que lei é e, ta que vem
hoje á di ct1s~ão? Uma lei promovida por aquelle que dizem flue
ella não pre ta 1. .. Pois o Mini. terio que diz que a eleição directa
salva a 11l0narchia do perigo que corre, de tl'oe a raiz do mal,
deixa e te grande pen amento pam seguir o principio 0ppo to?
Senhore , isto só tem explica ão naquellas palavra de Horacio :
- Vicleo meliora, proúoque, deteriora sequol'. II

A profunda impre 'ão cio revil'amento de Cotegipe perdu
rará em Nabuco até o fim. A differença do dois temperamento'
era que Cotegipe era essencialmente partidario, e NalJuco indiffe
rente á vez do partido, querendo os pal'tidos pelas idéas que o'
legitimavam. Fazer a eleição indirecta provisoriamente em 1875,
sómente par a não passar o podel' ás mãos dos Liberaes, foi pam
Cotegipe um completo acrificio da propria opinião á antipatbia,
então conhecida e pronunciada, do Imperador pela eleição dire
cta. Mais tarde na vida, Cotegipe o não teria feito. Quanto á con
vicção do proprio Cotegipe e de Jabuco de que a eleição directa
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proLe Lal' e deixal-a pa, sal', Elle eI'a, porém, o chefe nomi
nal, au nte; Zacharias o chefe pre ente, o leadel' (1). A ~a-

1'9gen raJ'ia a eleic;õe , e daria a:sim vida noya á Monarchia, a
expericncia foi que a eJei<;ão direcLa auO'mentou a anal'chia do:
pal'Lid '. e do Pat'iamento e 100'0 ,-c tomou tão aptO ilrtrumento
da candidatura officiae o da.- 'amaras unanime , como fól'a a
inclirecta. Pal'a a eleic;ão dire 'la dar os re 'ultado: que ;'e e. pe
1'ayam el'ia pre iso que o paiz estiye, se habilitado a bem e 'colhel'
o eu,; I'epl'e,; ntante': n;] tando, sendo indiffel'ellte á fun <;;]0
legi"laliva, como :::e mo Lrou, toda eJeiC;ão dal'ia o me-mo I'e:::ultado
negativo, cOln a differença que a lei(;ão mai verdadeira expres-
al'ia melhor a in apacidade I oli Lica do leiLol'ado, isto c, a incapa·

cida le eleitoml do paiz ..\. leü;ão dir cta não resistio 'om effeito,
a dua pr va .

(1) EIll! 75 at'aiva indicava a ~abuco como o ol'ganizador capaz
de fazer votar a leic'ão dil'ecLa n es a mesma :;'e'são. O l1'ecllO,
pOl' i o l'eproduzo' todo, é uO'gestivo e 'aracteri tico dos PI'O
ce -o poliLico' de al'aiva, como elle me~mo os empregará. mai
tarde: li upponhamo, que o nobre Mini tI'O queria a elei~ão

direcLa; . Ex. teria muito boas razõe, para daI' ao.- on. ervadore,
da Camara, e a Jeir:ão clirecLa pa aria; porque eu a evero que,
e o Pod r :'Ioderador chama e para orO'anizar mil~isterio o .. I'.

I abuco de Araujo .. , - (O Sr, Nabuco: Obrio-ado) .. E V. Ex. que
deye er hamado, por lue é o chefe do partido lib ral e se ha
sy t ma pal'!amenLa.l' entre nó ninguem podeJ'Ú 'ubir ante do
nobre Senadol', Se o Poder Model'ador chama se o r.Nabuco para
orO'anizal' o mini terio, a elei<;ão directa pa 'aria este anno mesmo.
Vou dizer como. O que deyel'ia fazeI' o r. abuco? hegal' à Ca
mal'a e dizer: li enhol'" a Jegi 'lação actual está de a 'I'editada,
não póde pl'oduzil' a liberdade da eleição. Poi bem, o Goyerno
vem Jizer-vos qu , se não emendardes a legi lac:iio se não mu
dardes o 'y t ma da eleição, não virá de vós um só, porque o Go
vemo não póde contei" com a lei actual, a extravagancia e vio
lencia, de seus amig 1e;o interior do Bl'aziJ. Organizao um bom
y tema de eleir;ão para vó ,e uni ystema que \'0' pl'oteja, porque

eu não preciso de protecção para meus amigo ; "ó~ é que preci
Sae, , porque ides para a o.ppo_i~ão. " E o partido on el'vador
enhol'e', não fal'ia uma lei de protecc:ão para i? Poi bom, e o

resultado des a I i 1'0 e ,"oltarem o Con ervadore pal'a a Ca
mara, applaudil'ialllo todo e poderiamo dizer: já l1a lei eleitoral
no puiz, Não ei 'e e ta politica é utopia, ma' é muito nobre e
deve fa 'cinal' todos os homen CJ ue não fazem outl'O '"ato senão
pela reO'enel'ac:,ão do systeJ1la padalllental'. A lei eleiLoral é a pl'O
tecr;ão da oppo, ic:õe. e a oppo:-iC;ões não a razem, n~LO con 01'
rem p,tI'a ella, o Governo não luer liberdade de eleic:ão e apena
finge quereI' o que não lhe t;ol1\'em, I Lo tem-se visto, e ahi que
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buca repugnava a eleição ceo itaria que Zacharias quel'ia(t).
RepuO'nava tambem ('mendar uma lei cujo prin ipia el'a vi
cioso; insanavel (2). O seu ll'ocedimento er'a uniforme de de

~e queria tirar a pro"a de confianr;a que o. Consel'vadol'e. t'~l1 na
lei actual; ahi . que o nobre l\Iinistl'o ,ahil'ia .victol'io o. O 1'.

Cotegipe havia de verificar quallto el'am procedentes uas previ-
õe'; então S. Ex. havia de veI' seu amigo soccorl'erem- 'e á

eleição directa como a unica ancora de ai vaç'ão para elles. " (11 de
Agosto).

(1) Cotegipe descreve as im (9 de Agosto) a direcção dual d
Nabuco e Zacharias e o seu antagonismo latente na questão da
eleição directa (Q mesmo que "imo. na que-tão dos e cravos e na
questão I'eligiosa): II A iJlu. tre oppo ição reconhece um cllet'e, que
de espaço em e paço sorprende-nos aqui com a sua mal'avilhosa
eloquencia. Ma ,quando cremos que vae daI' a palavra de onlem,
que deva ser seguida por todo;; o: illu t1'es memoros, ali imos na
rlecepção tpel'luitta-se-me o termo, que não é portuguez), de ver
que ennuncia a sua opinião como il1di"idual, que não acon elIJa
(e muito lnenos ordena) aos seu que o 'igam. Are pito deste
projecto declarou (lue o eu pal'e er era prote. tal', deixar 1>a, ar o
carro dos vencedores, não porflue elle e os seu se consideras:em
vencidos, mas para presencial'em o facto como simples e pe ta
dore , reca!lindo sobre o partido Con ervadol' are pon aoilidade
do effeito', IJons ou máo , que porventura produza a lei (O r.
Zacharias: - Nós não emendamo a lei.) Ma não ha um chefe, 6,
ha tambem uni leadeT', que conduz as leo-iões ao combate, incapaz
ue 'ujeital'-se, quer pelo seu caracter, quer pelo seu pen 'amento,
ús decisões de quem quer que eja. E então, se acceita a deci ão
do chefe, não é senão appal'entel~1ente;porque e. se chefe não lhe
dá orden . (O SI'. ZachaI'ias: E rei constitucional; conversa á
vezelS no Cassino, mas enfim chega-se ao rego). II Elle combate
o projecto com todos os recursos da sua alta intelligencia. Não
(;ontente com seI' mero e 'pectadol', apl'esenta-se quasi com o a pecto
de vencedoI', tornando assim nulla a prophecia do chefe. O chefe
declarou que, quando oppunha- 'e á eleição directa, era porque
dizia-'e que devia ser censitaria, o que con ·tituiria um corpo elei
toral oligal'chico, melhante ao que foi constituido no reinado
de Luiz Felippe. O nobre enador pela Ballia, a.o contrario, disse
lue a eleiçi10 directa é uma medida que devia ser adoptada pelo
Conser'vadores, porque devel'ia er feita COl1l a ba. e cen. itaria. Jã
se vê, portanto, a divergencia entre um e 01111'0 chefe. "

(2) aouco ju tifica a illl a Villa-Bella, 1 de Outubro, a tu
ctica que tinha delineado: - II O partido Liberal vai mal, tanto
mais porque mo ·tra ceeta confiança no Mi ni terio, " - queria
dizer f\ perança na lei, - li e isto neutraliza o seu antagonismo
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1 6 : até haver uma lei que garanta a liberdade do \"oto,
o papel do partido Liberal é prote tal' contra o absoluti mo de
facto e abstcI'-se d tomaI' parte em simulacl'os de eleição.
Elci õe vel'da leir'a.. , excepto lJel' accide1'ls, como em '1881,
quando apparece araiva no governo com o de ejo de \"el' o
seu pal'tido der1'Otado para pl'ovar a sua sincel'idad e realçaI'
a sua l'efOl'ma; eleições I'eacs, entl'egue. pelo govemo ao paiz,
'em pr occupa 'ào do seu pal'tido, eram uma pura utopia no
c tado actual da nos. a mOl'al politica. J'ião era de certo llma
que tão mechanica, uma que tão de fÓl'ma, uma questão de
lei; ra matel'ia de con ciencia, de probidade; uma reforma
de co tume ,tão lifficil de impôl', como a pl'atica de um do
Mandamento a uma s ciedade que tiye e perdido a no\ão
d'clle.

IV. - Fim da Sessão de 1875. - Nabuco e o
Credito Real. - As eleições de 1876.

N'cs a e ão de '1 75 é tambem votada a lei de auxilios á
Lavoura (lei de 6 de Novembro, '1875), sob a fórma de um
Banco Hyp thecariu com emissão de leLtl'as garantida~ pelo
E tado até o decuplo de eu capital, que el'ia de 40,000 conto.
Nabuco, amo vimos, tinha sido o autor da lei hypothecal'ia
de IBM e dos seus Regulamentos. Fundar' o cl'edito real era
llma idéa a que elle sempl'e se dedicara, de que fizel'a uma e 
pccialidade; o processo, pOI"m, de que o Governo, se ervia,
i to é, a gaJ"antia de IctLl'as hypothe arias até uma emi ào de
400 mil contos, pal'ecia-Ihe, além de um abysmo para as no sas
finanças e o no o credito, uma desvirtuação do proprio cre
dito tenitorial ou agricola. Á lei adheril'am entretanto os Libe
l'aes do Senado, inter'essados em sua adopção, principalmente

e enel'gia. Em yez de um pl'ot sto indi,idual, como fiz contl'a a lei
eleitoml, eu quiz fazer um pl'oLesto collectivo, em que tinha con·
fiança; n~LO se quiz isto, e a discus ão desfalleceu. "
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Sinimbu, que a toda c 'sa parte da politica de Ui -Branco,
continuada pelo ~OYO mini. tCI'io, e trada d~ fel'l'o, coloni
zação, auxilio :í. layoil'a, dá entltu iasti 'o apoio, e que extende
a garantia de juros aos engenho centl'ae de a 'sucar, antiO'o
clesiclemtu1n seu. Para não contrariar cssa aspiração de

inimbLÍ, ~abuco deixa de eml amçar a outl'a partc da lei, que
lhe parecia defeiLuo a (1); rediO'e, porém, o cu oto explica
tivo contra a feição dada ao credito real com a funda 50 de
um grande Banco emissor de leLtl'a ' hypothccarias, O'arantidas
pelo Governo (2). ElIe pl'esentia que nada se fal'ia, d' S5

(1) A Villa-Bella, capta. cilada: " A lei chamada d auxilio a
lavoupa é pam mim um III 0'11 stl'O, alei·me para nã.o divel'gil' do
meu amigos politicas. "

(2) Foi te o vaLo de Nabu o : " Nilo tendo podi lo a. si. til' :i
3.a di. cus. ão do pl'oje to de lei de auxilio á lavoum, leclUl'o, por
um dever de con ciencia, que e 1'0 . e pl'e ente, votaria contl'a
elle, porque esse Ppojecto, prestando a gal'antia do Estado fi. let
tras bypothecarias até 400.000:000 e decretando a emi..: ão d lia
sómente na. ppa~as da Europa, sel'á tudo, serü. cl'eclito publico,
será empresLimo externo (ba 'eado no pçameuto de Estado), . erá
analogia do Credito Colonial, adoptado pela Fran~l1 I ara ,uas
Colonias; mas não é credito real, pai. este só póde ser mobili
zado por lettras hypothe apia valendo por si ou pOI'que l'cpre-
entam os immovei', e não por causa da garantia do E lado. e

isto não é passiveI no Bl'aúl, como foi em FI'an 'a, apezar dos
vati inios, então melhor é dizeI' que o cl'edito real n~LO é po. sivel
e não applicar a uma coisa., que não é cl'edito real, os pl'ivil "'ias
e disposil;õe. excepcionaes oncedida sómen te pam con eu·uil-o.

" A França con eguio o cl'edito real mediante uma ubven :ão
concedida á sociedade respectivas e tornando-se o E tado, não
garante, ma poptador das lettl'as hypothecarias.

" A França rejeitou a gapantia considel'ando-a injusta. paI' lue
sacrificava a um 'ó todos os intepesses da sociedade: pepigo. a,
por causa de alguma cri'e upepvenien te; su 'ceptivel de abu os,
porque as sociedade contando com a garantia do E tado e tendo
intere e em empre tal', seriam menos escmpulo as quanto á
solvabilidade dos immoveis.

" Os inconvenientes ain la ão maiore ,sendo a emi são exclu
sivamente feita nas praças da Europa:

« 1.0 Por causa das complicaçãe do nosso credito externo;
" 2.° Por causa do conl1icto po sivel entre a' no sa. leis e a

lei estrangeiras;
" 3.° Por causa da differença dos emprestimos e da lettras;
" 4.° Porque o cl'edito real não se fundará jamais, sendo a: let-
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modo, em beneficio da aO'ri ultura, e doia-lhe como uma
decepção pe. oal o naufraO'io de uma idea, em que tanta con
fiança leposital'a, e da qual em 1 13 dizia: « De\'emo' tomaI'
a dianteira d'e sa idea pam elevaI' e di tinguil' a no a domi
na ão (1). »

Votada a refol'ma I itol'al o pensamento de Xabuco
empl'e a ab tenção (2); Zacharia', porem pronunciara-se

no enado pela lucta (3). Entl'e o doi alyitr ,a inclinação

tl'a lI;fpothecarias acceita em razão do credito do E tado, e não
por cau a do immo\'ei qu repre entam. »

(1) A Leão Velloso (1 ue Outubro 1 73) : " '" Vai in lu o o
meu discurso obre a questão do Banco do BI'azil e cl'edito reaL..
Devemo tomar a dian teira d' s a idéa que ha de elevar e distin
guir a no' a dom ina~ão. O meu discurso não diz, ma o meu
plano vi:>a quatl'o gl'and ir um' I'ip 'õe' no Impel'io: ui, Bahia
e ergipe, _ ol'te entl'O, Norte extl'emo; por con quencia quatro
Banco.' ( ada qual exclu:ivo da il'cul1lscripção) com sub.l'en~ão e
outro privilegio, 101' 111 io de a sociao,;ão e por iniciativa do
E tado. Tallto dinheil'o temos e tl'agado e pOl'que não applica
remo á lavoura 100 ou 200 mil contos, que são evidentemente
I'eproductivos? Il

N'esse di CUI'SO de 1 73 (.J de eteln bl'o), eUe dá a entendei'
alguma da condições com que e tabelecel'ia e desejasa o I'edito
real entre nó. : "O banco de redito real, dizia eUe ão
urgente, mas e_ e bancos, repito, não podem 'er fundado em
o ex lu i\'o da 'il'cum l'i pl.:ão, em a fi 'calização do Estado, . em
'ubvenção do Estado. " " A plumlidade da" as'ociaf;õe: e a on
fu ão do credito real e pes oal no lue-mo estabelecimen to são
incompativei com o fim desej ado. » Queria a subvenção, ma não
a garantia ela lettra :" ~ão de ejo a gal'an tia da" lettra hypo
the aria , porque iriamo' muito long,l:!: mas uma subvenção ou
dota~ão que conCOl'1'a pal'a fundar;ã.o do I'edito I' ai, pol'que,
fundado elle, o seu de. envolvimento é faciL Ao principio na
Fl'ança. e quiz adoptaI' a gal'antia do Estado e do Departamento.
Este .-ystema pal'e eu pel'igoso ás finança do Estado e uma cau a
para a negligencia da ociedade confiadas n'e. a garantia, e
então seguiu-se o ystema da ubvenc;ão."

(2) " Que lhe hei de tlizer da politi a? Que estou just.ificado
(e V. com migo) quando eu CJueria que insi ·tissemo na abstenção
até haver uma eleiçã om o'al'antias ::;eria. pOI' meio de uma
reforma substancial (eleição directa). (Nabuco a Danta", Junho.
1 75.)

(3) abu o a Villa-Bella, cal·ta 'itacla: ( Ali i e deve luctal' na
eleição, a im o aconselhou o no o amigo Zacltal'ias na tl'ibuna
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do pal'tido era aproveitar o tel'ço, eleger a minoria da Ca
mara, Com eCfeito, a ab Ienç..'1o , que alia era impo sivel
impô!' a todo, eneryaYa os que tinham ambição, exa pel'a a
os que tinham pl'obabilidades; o conselho de e~pe1'al', ele só
esperaI' partindo de 'enado!'es yitalicios, pare ia-lhe 'u
peito e facil ue daI', O proce 'so de Nabuco detel'minal'ia a
a cen ão do partido mais cedo, talvez do que o outl'O, mas o'
candidato, não queriam perder a ua opportunidade. o: A ab:
ten ão, escre ia Nabuco a Danta' em Junho ('1815), é a
dignidade; a intervenção, sem o animo de reagir pela fOl'ça, é a
1'r'aqueza ou o ludibl'io, Os histol'icos costumam dizer que o pal'
tido Libel'al sempl'e luctou em elei õe em olhar ao resultado.
O mundo, porém, e tá acosLum,ldo a mo!'alizal' os factos pelo
I'esultado, e o resultado d'es as luctas só exprime fl'aqueza.
A questão não é se essa politica tem sido semp!'e seguida.
mas se ella é efficaz. Que bello resultado o ludibrio dos Libe
raes sempl'e vencidos, sempl'e minoria: a apparencia de for(;a,
'õ\ legalidade dos triumphos Con ervadores! Está vi to que
outra poliLica devia sei' eguida ou pelo menos ensaiada
seriamente. 11 lrma vez, porém, que o pal'tido em muita pl'O
vincia' queria pleitear, que tinha pl'obabilidade de exito par
cial, e podia mandar á Camara uma minol'ia de combate,
como mandal'á, seria um ingl'ato papel para Nabuco atl'a e '
:al'-se no caminho de tanta ambições, fazei' pal'al' tanta cal'
I'eü'a, cel'ta do triumpho. Isso, em I'egra, elle ó podel'ia fazeI'
renunciando a sua cadeil'a no Senado. e a Camal'a el'a um
simulacro de I'epresenta ão, o Senado era outl'O. 'em Nabuco
el'a um di ciplinador, um chefe capaz de impôl' a pl'iva 'ão, a
renuncia, aos que o seguiam, em vista do intere se supel'iol'
da causa ommum. Desde que a I'enuncia não el'a e 'pon
tanea, ou que a insinuação não bastava para pl'ovocal-a,
não lhe restava senão resignal'-se á f01'ça das coisas. Assim,
vencido que se pleiteie, é elle o primeiro a escl'evel' a Dantas :

do enado, e convém não desmentil' o no, so leader, que é tam
bem o cilefe, porque não concebo chefe sem ser leader ou vice
ver a. II
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« Que fazer? O que está feito, está feilo. Ao meu ver é pre
ci o ir por deante e til'ar partido da força da coisas, que vale
mais que a vontade do homens. E e sa força das coisas é a
no o. favor porque cl'eia que não ha mai partido Con er
vador, só ha policia. "ma politica de absorp ão sy tematica,
pl'aticada deIoi da eleição primal'ia, intel'vindo, já se sabe,
o manejo da l'ela õe individuaes, ba de daI' bom resultado
ao menos a favor de Cei'to nomes, » e citava Dantas, Leão
Velloso, Ruy Barbosa. Já que se ia pleitear ómente o terço
e que . candidato e fiavam de ua amizade e pre tigio, a
lucta não tinha caracter politico, travava- e no terreno da'
relaçãe individua s. « Ou antagoni mo politico ba no inte
riol' do paiz, dizia. Tabu o, que I'e ista á amizade e ao em'"
p nho? »

V.-Politica do Gabinete Caxias. -Sessão de 1877.

A politica do novo Gabinete não el'a a continuação da do Vis
conde do Rio-Branco; era, ao contral'io, a de aI agal' os di en
timentos qu ste reara. A verdade é que o ministerio Rio
Branco foi expl'es ão fiel da monal'chia I razileira, das idéas,
tendencia , ll'eConceito' e a 'piraçães do Imperador, como
talvez n nhum outro, que desde o Gabinete Paraná,
apre enta outl'I)S lado cam teri ticos da pol itica imperial.
Como o Imperador, aquelle Mini terio mo tra- e pat/'iota
(que tão argentina); anti-clerical (proces o do Bi po ); anti
esclavagi ta (lei d 28 de etembro d 1811)' il'I'e i tente á re
formas, qua quer que sejam, I'e lamada pela opposição (I'efol'
majudiciaria, da Gual'da- acíonal, do recrutamento); pl'omotor
do ensino e de toda e pecie de melhol'amento intellectuae;
por ultimo, politicamente eclectico, indifferente ao partido.
Todos es es ão tl'aço impel'iaes. É impo ivel avaliai' se
es a politica teria dado inteiro I'e 'ultado endo continua,
per everante, em vez de preencher apena os intervallo dos
mini terios paJ'tidal'ios. Intermittenle pOI'ém, ella não podia
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.olver a. difficuldade qu levantava, e em gel'al deixa\'a ao.
eu succes Ol'e uma hel'ança que elle . ó acceitayam a bene

ficio de invental'io. É a. sim que o Gabinete Caxia -Cotegipc
empr ga toda a sua habilidade em cicatrizar as ferida da
Igreja (elecI'eto da amnistia), da grande I I' pl'iedade (lei de auxi
lios á lavoura), do seu VI'opl'io pal'tido (Ol'ganiza ão ministe
rial, congraçamento da Di idencia, elei Li s), ao 111 'mo t mpo
que ncaminha pacificament á conelu ão a . mplicada
que tão al'gen ti na.

A es 'ão de ,18'71 é a ultima da vida de Jabu o (I). OS
Liberae. tinham na Camara uma J l'ilhante minol'ia, a na
a censão e tava pl'Oxima, mesmo sem a campanha moyida
contra Cotegipe por um incidente de ua vida parti ulal', qllf'.
não arfe tava nem a sua hOllt'a nem o seu cam t r, m:1.'

que se pl'estava a toda especie de illa õe' e onstrucç:õ s,

(1) :.l'es a es ão, Nabuco, muito retl'allido da trilmna da poli
tica, tl'abalha apena. na Commis ão de Legi.lação. E n. im qu
emitte pal'ece", como ]' lato!' da 'ommi õe de Legi l::tlJ'l e
Fazenda, obre um projecto de Cotegipe de e me mo allno (17 d '
Julho) refo!'mando o Juizo do Feitos, e altera·o :ubstan ialmenlc.
Na di cu rLO :.labuco u. tenta, como I'egra O'el'al, o 1'01'0 do domi
cilio e da situação real, a Fazenda não al'ranca do Reu. juizes
naturaes o cidadão senão em detel'l'ninada' hypothe. c . 1 ão võ
nece. sidade da juri. dicção pl'ivativa do Fitos de Fazonda: « Os
outros paizes não a têm. Se não fosse a transição bl'usca, Ú. qun.l
sou sempre adve!' o, não vel'ia duvida na suppres ão d' sse juizo
privativo ... Opina pela abolição da pri. ão admini trativa do. r '
ponsaveis da Fazenda publica. « Só o poder Judicial'io, e não o
Executivo, póde mandar pI'ellder o cidadão. » (O cnador Cruz
Macbado em aparte: - Ao depo itario infiel?) -" Quem quel'
que for o cidadão. A I nglaterm paI' causa de um individuo
ignobil fez a revolução que prod UZill o habeas corpus . ..

Sobre o pl'ojecto intel'pI'etativo da amara dos Deputa lo., da
ordenaçrLO livro 4. 0

, tit. ,declarando que não era ll'ohibido fazer
testamento cel'rado, eUe as igna o voto em contrario de FiO'ueira
de MeJlo. .

Redige um pI'ojecto,. ubstituti vo á Pl'oposi\ão da Camal'a, sobre
locação de sel'vir;os, e o llstenta pel'ante o S nado. Rio-BI:anco
e creve a Nabuco, depoi' de ter examinado o projecto: II E UIll

pequeno odigo, mas a materia o exige. n Tambem e boça uma
lei para a liquidação forr;ada da Dciedade. anonyma " provocada
por uma cal'ta do Vi conde de ~Iauá.
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uma vcz entreO'ue á oppo i~ão. Tabuco, independentemente
das I' la~õe' de infancia que tinha com Cotegipe, era POI'
ind le aves o a e' a especie de guel'fa politica, á moda do
P Ue Vermelha, que arranca o pericI'aneo ao inimigo. Como
na que tão da cambiaes com Rio-Branco, na questão cha
mada elas « popelina' » com Cotegipe, elle sentia que o golpe
que ,:i ava ferir o mini tI'O Conservador, ia fel'il' o homem
a quem votara longa afrei~ão, isto é, feria a elle tambem.
A lucta politica, em tae condiçãe.-, suppõe a mai completa
indiffel'cn a deante la tortul'a que inOinge ao adyer ario, e
Nabuco tinha pa ado a idade, em que poderia fazer soffrer
.-cm Orrl'el', eleitaI' pOl' terra a golpe de machado, uma O'rande

anliga l'cpulação, em que a Yi tá imponente do cedl'o del'
J'ibuelo o amesquinhas e ao" . eu proprio' olho, como um
de tl'uielor inutil e temeral'i . Elle podia lei' feito i so na moci
dadc, e o fez; não o fal'ia pOI"m, agora que a sua en ibili
dade se tinha formado om a xpel'iencia apmado com o
Pl'opl'io oITrimento; que elle comprehendia toda a exten ão
11101'31 do altm'mn non laed81'e, e expel'imentava, por assim
diz I" em si me m a ponta da al'ma com qu feriam o
adyel'sario.



CAPITULO IV

NABUCO ADVOGADO (1857-1878) (1).

L - Estylo forense de Nabuco.

Desde que deixal'a de seI' mirii tl'O em 18"7, Nabuco esta
belecera-se como advogado no Rio de Janeil'o (V I' Tomo ll).
Entra logo para a profissão como um do primeil'o de um
fóro em que eram autoJ'idades Teixeira de Frei ta , RebouQUs,
Caetano Alberto Soares, Urbano Pessóa, Perdigão Malhcil'u,
Zachal'ias, Silveil'a da Mota, Octaviano, Taylor, e Outl'OS.

Desde então, o eu est lo forense é cal'act ri. tico; o seu me
thodo póde-:e dizei' que consiste em destacar a . ub tancia,
o elemento juridico da causa, e depois apoial-o com autol'i
dade:. Elle tomà abundantes notas obre o negocio que
acceita; tra a, e1l1l'esumo, os facto e os documentos, até ficaI'
de posse do histol'ico todo, de cada um dos accidentes e que. 
t-es uscitadas, e então expõe o seu modo de 'resolver o pl'O-.
blema jUl'idico; faz como que um roteiro para o juiz, um
mappa da causa, com a. questões principaes, de direito ou de

(1) E te e os doi capitulo 1ue se seguem -1\ abuco Conselheiro
ele Estado - O Codigo Civil - poderiam em outra di, tl'ibuição
da obra formar um livro com o titulo - rvabuco JurisconsultO.
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facto, marcadas como as capitaes, as questões menores como
as pequenas cidades, os incidentes e julgados anteriores
como as vias de communicação entre os diver os pontos.
O juiz póde divergir do seu modo de opinar, mas não póde
dizer que não o entende; elle simplificava enormemente a
causa pelo seu modo de trataI-a. Qualquer trabalho de abuco
rcconhece-se logo, visualmente, pela separação dos paragra
phos, pela di tribuição da materia, pela phrase cUl'ta, pelas
linhas entl'ecortada', pelo modos di er o de chamar a
atten ão do juiz, pela anci ão, relevo, expressão toda p 'soai
que dá aos proprio axioma do Direito.

A pagina eguinte dá uma idéa d'esse methoclo, que, endo
a ua primeira maneira, é, apezar das modificações que som'e,
a m ma do seu ultimo' trabalhos. Trata- e da celebre cau a
fOI'ense do « tl'apiche do Cleto », uma das mai' importantes
e em que o dil'eito é mai intricado, las que advogou Nabuco.
Cleto Mal'cellino ll erreira fallecera em 1820, e fôra eu her
deiro univcl'sal s u sobl inho João Fel'reira Alves. Em 1824
fallece e te, deixando como eu te tamenteiro herdeiro de
ua tel'ça a Geraldo José da Cunha; a outra.,; dua parte, da

fortuna pertenciam de direito a sua mãe, D, Pel'petua. Ge
raldo Cunha embarca para Portugal em 1826 depoi de ava
liada a totalidade da hel'ança em 3'1 con tos, e em 1831 faz um
contracto om a mãe de Ferreim Alves, pelo qual e ta o con
stitue seu procurador em cau a propria, dando-lhe podere
di cl'icional'ios para ender tudo luanto lhe perteuce e da
hel'ança do filho, podendo fazel-o até a si proprio, mediante a
quantia de 45:600', moeda forte. 'obre e te facto accumu
laram-se montanha de autos, em que aLuco foi empre
advogado de Gel'aldo Cunha contra os ce ionario do herdei
ros de D. Perpetua, luctando contra Urbano Pe oa de )leJlo
e Carlos Taylor. A questões aventadas no processo eram nu
merosas e impor tante . O trecho escolhido l'efere- e á que.. tão
da lesão:
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" III »

" Lesão de venda da herança.

II 5: 1.0 Ante que tudo releva presuppôp como principal funda
mento ela nossa defesa que a lesiio se calcula. em relação

II Ao tempo elo contl'acto. Grel. L.0 4.° Tit. 13, princ.
II Ora o tempo do contpacto foi o anno ele 1831. Tit. Js. 35.

2.° FOra absupdo refepip o contl'acto ao anno de 1844, que
foi o anno da entl'eO'a da llerança.

" É porYentupa na data da entpega do bens que o herdeipo é
herdeipo?

"Não le mort sai it le v~f, diz o Direito francez.
" Kão, porque a pos 'e civil dos fallecidos tran mitte- e logo a

seus hel'deiro, com todos os effeitos da posse natLll'al, não sendo
necessal'io que esta se tome. Alv. ele 9 ele Novembro de 1754.

" Pois bem.
" E. se dipeito de D. Perpetua foi transferido ao réo pelo con

tracto fi. 35, o péo o adquiriu em 1 31, posto. ó em 1 -14 rece
besse os bens da llerança.

" s 3.° Outrosim releva presuppôr que o rendimento da cousa
comprada, poslel'iores á compra, são do comppador.

" Arg. Grel. Liv. 4.° Tit. 8 prin.
" Arg. Grel. LiD. 4.° Tit. 67, § 3.
" Coelho da Rocha, 786.
" Muitos outros.
" A sim que, os rendimentos da herança, depois de 1831, per

tencem ao réo e fôm contl'asenso computai-o para apreciação
de uma venda anterior.

II § 4. Presupposto estes ppincipio , fundado' cm leis expre 
sa , fica desmoponada essa montanha de papel com que o autor
quer assoberbar os céos; fica baldada essa curiosidade, com que
o autor quer saber o rendimentos do bens desde 1831. Que lhe
importam es es rendimentos, sejam elIes quaes forem?

" § 5. A questão, nos termos expostos, fica reduzida ao preço da
venda em 1831, isto é 45:000$ em dinheiro corrente em Por
tugal, ou 91:200$ entre nós, como, com toda a razão, diz o autor.
Haverá quem, em bOa fé, argua esse preço de lesivo?

• Se 37.000S eram o justo preço de todos os bens de João Fer
reira Alves, 45:000$ fortes ou 91:200$ nossos não se póde deixaI'
de considerar um preço avantajado de duas pal'tes d'esses bens.

II O que eram esses bens quando foram vendidos, o dizem a
testemunha fis. 474 e 508 e descripção d'ellas constante do docu-
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monto junto; o qu "alell1 hoje esse, ben' pela bemfeiíoria quo
o réo, no e paç de Illa.is do tl'inta anno , lhe tom feito, com
"'rande . aCl'ificio , com avultada despe<:3., demon tra 3. vi. toria
jis. 521.

" I'Úl'a. uma inju tj,;a l'evoHante, uma ja tura do alheio, um
esbulho lue de mentiria a nossa civili ação,:-e o prer:o da venda
pal'a aprecia 'ão da. lesão, e cal ula;'se pelo II ue "alem hoje e se'
bon', o não pelo que valiam ao tempo do contracto (1831) cem
manda a lei, »

Mai tarde, ~abu o l'eculTerá ai nela mai a si anae mate-
I'iae , pal'a pôr m eviden ia, perante o juizes, pI'inclplO
fundamentae , o fa to. e documento impol'tante da uas
alleaac:õe . O eu. M moriae impre os res ntem-, e de sa
in i:tencia em chamai' '1 atten ão do juiz para () que é e. en
cial na cau a; mas no fundo o seu methodo de tl'abalho
a ua qualidad , a nece' idade cio eu espirita, c a lu idez'
elle qu r o facto claro, a Ul1lma da questão tran parente. Em
tJualCJu r a umpt, não tendo a c mprehen ão nitida, em
uma n ,"oa, em um argueiro, elle é in apaz de escre\'er uma
linha' de de qu fól'ma, d de que po ue todo o em do ua
pel.a jlll'idi a, tl'ata de tl'ansmittir, com a mesma elar za, l)

I'C nltado l10 II exam , da ~;ua anal e; fazer que o' juiz~
\'ejam tão 'lar 'omo elle, Podem opi nar obre a questão de
lU do diverso; dizer - não - anue elle dez - sim, - ma:
de\'cm \'er, através de toda a ma 'a onfu a do auto, comI
elle v . No enado, no Con elho de E tado, no Mini tel'io II

proce. o de Nabu o é empre e e : reduzir as que tôc..
!Uai' embara ada aos seu, elemento componentes; antes
de re 'ol\' r o menor eletalh , tel' diante do olho o lueleto
perfeito, inteil'o, da que tão toda. impliflcar para decidir,-
é o caract ri Lico do pensador. E tudar qualquer que tão,
desde as raizes até o ultimo ram , e, depois ele e tuelada cm
,i me ma, e tudal-a relativamente ao gl'UpO cle facto, a qU0
ella pertenc ; . ómente depoi de tr'açada a planta minucio a
do pl'oce 'so, diz r : « Aqui e tá o pl'incipio di i orio do di
reito da. partes; dizei - sim - u clizei - não, - a questão
é esta; é ó por ahi que podeis chegar ao subsll'ClcwJn do

III. 29
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dil'eito envolvido n'e 'ta cau:a» - é e e o 111 thouo de
Tabuco, Pl'eci a vel' clal'o ante de fOl'mal' qualquel' juizo,

e, uma vez fOl'mado, fOl'luula-o de modo a poupaI' aos OUtl'O
parte do trabalho que elle leye, indicando-lhes pOI' nde achou
passag m ou onde de cobrio o yau, Quem conhece a im a
que tão, com uma phl'ase conduz o juiz aLI'avés do labyrintho
mai complicado; quem não a conh ce, escl'evel'á folha
folha ele pura tactea ão pela quae o juiz não póde elar um
pa o pOl'que sente que o eu O'uia, ao escl'evel-a e ta\ a
procurando ol'iental'-se.

O obl'a jUl'idica de Nabuco, como aLl\-uo'ado, é con idel'avel,
ma acha- 'e em fl'agmentos, espal'. a em innumel'O: paI' 
cere , razões, memoriaes : não póde ser a\'aliada no . cu con
juncto. D'essa massa de manu cripto e impressos lodel'- 
ia xtl'ahir um CUl':;O completo ele pl'axe, m delo,' de toda'
<: ' pe as que o advogado tem que compôl' ou a signal" um
vel'dadeil'o Digesto do dil'eito palrio. CoordenaI' essa' 01 i
niões, seria fazer uma nova con olidação da' no sa' lei ;. ao
pa 'o que e podel'ia til'al' da cau. a que elle tl'atou uma
veI'dadeira electa pal'a toda a e pecie de al'gumento juri
dico. Nem se poderia ensinar a ad\'ocacia melhor, de mo lo
mais pl'atico, elo qu tendo pOI compendio a reimpressão do
autos de uma causa tratada toda, desde o pl'incipi , entl'e'
Nabuco e Teixeira d Fl'eitas, omo a causa Mauá e Moura.

O estylo foren:e de Nabuco é adequado á idéa que elle tin ha
dos nossos juiz s uo no' 'o publico: para dominar a in I'e
dundaele em rela ão a tuelo que é le nos a propl'ia concepçã
ou sciencia, elle procura\'a I'obust ceI' cada pl'incipio, cada
theoria ou applicaçlio de Dil'eito, citando a autoridade e tran
geira em quem se tinha fé implicita, POI' outro lado, recOl'I'ia
ao 'Y tema, por as im dizeI', de apontaI' tuu ; d augmental',
para não passaI' elesp I'cebid , cada ffeito; de I'eiteral' a
affirmaçõcs; de pontuar com exclam.açõe .' admira õe , ignae
de attenção , cada fado, cada lei que queria gl'avar na lem
bl'anÇi do juiz, Os seu' trabalhos contém, todo, alguma Iam ll

tação 'obre a pl'ecal'iedade do dÍl'eito, ainda o mai e\'idente,
no e tado fluctuante da juri prudencia nacional. Falta a 'Xa-
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buc , entl'etanlo, O verdadeiro pathetico.; por isso nas causa
em que é preci o mover a piedade, a indignação, a sympa
thia, o eu e tylo resente-se da declamação dos que não têm
na voz a corda entimental. Sua indignação, ~ua commo-
ão flltl'a-se inyoluntariamente, atravé.. da con 'ciencia

jurídica, o que lhe tira o impul o natural, e a torna incom
municayel ao que não têm a mesma on ciencia, a mesma
ensibilidade juridica. No que perlence, porém, ao Dil'eito,
eu e tyIo é perfeit ; nos eu trabalho todos « obre aem,

como di .. e de um d e11es Teixeira de Freita' (l'azõ na
au aJo '6 Romagu ra), aquellas phra e inci iva e termi

nante , que caracterizam todo homem de lei que, con cio
do principio, os applica de promplo, com a maiol' fil'meza
c on\'icçn . »

n. - Questão Mauá contra Moura. - Accusação
de Mauá a Nabuco. - Defesa d'este. - Seu co
digo ethico como advogado.

Uma d'l questõe mais notavci. , di cutida' pai' Jabuco,
foi a cau a Maua contra Moura. O objecto da demanda.. era
'aber . e a cautela de penhor podia, por sua vez, 'er objecto
de p nhor. Em 185'1 Fel'l'eil'a tran feriu a Forbe' peito de
2,000 acçõe do Banco do BI'azil e do Banco RUI'aI em O'a
rantia e penhor mercantil de 482:000, que Forbe lhe em
pl'e tara, e em 18õ8 negociou com Maua a cautela que rece
bera d Forbes, em re alya do seu direito obre a acçõe
penhol~a la . Fal1indo Fel'reira, Forbes foi havido como cr dor
pignoralicio nn cla. ificaç.:'i.o do, cl'cdito' e a acçõe' con ide
radas na arrecada ão da massa fa11ida. Maua reclamava como
ua " contra I agamento que e propunha a fazeI' a Forbe

em remi ão de penhor, as acções que Ferreira lhe transfe
rira, Teixeira de Freita , por laua, ustenta que « a proprie
dade do' b ns dado' em penhor póde er transmittida por
v nda em quanto o credor pignoraticio não fór pago. »
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« Quem aliena a coisa [l'Opl'ia, e. pecialmente hypothecada a
tel'ceil'o, occulLando e a h poth ca, e empregando de ·t'art
um artificio feaudulenLo pal'a obter fOl'tuna alheia, c l11metLc
por certo o cl'ime de lJellionato, Art..... do Cod. P na!. Ias
quem aliena a coi a lJl'opl'ia, especialmente hypothecada a
terceiro, não occulLanc1o es. a hYPoLheca, e pelo contl'ari
declarando-a e encal'l'eo-ando o adquiro nLe de saLi fazer a
di"ida o'arantida om a hypotheca, certamente cxerciLa um
acto licito, que a ninguem e póde tolher m a violação da
liberdade civil, por i. so me:mo que nenhuma cyentualidad
envolve de p,'ejudicar o dil'eito do credol' hypothecal'i . O lue
. e dil a respeito de ben hYlothecado, é pCl'feiLament appli
cavei a bens dados em pcnhol', sem haver a menor dif'fe
renc;a ... » ~abuco é o advogado de Moura, cujo dir ito su 
tenta, em uma longa :ed· de !'aliJes qu furmam divel'sos
opus ulos.

D'e 'a cau a re:ulLa um incidente nas rela õe de Nabuco
e Mau.'l, antes amigos c mais tal'de reconciliados. !\Jauá le a
para a CamaI'a a intervenção de abuco contt'a clle. Como
d'e' e episodio resulLou, anno: depoi , na Ali manha, uma
publicação offl ial, calumni sa COljtl'a Nabuco (1), na qual se

(1) A Secretaria do' egocio. Estrangeiro. dá conhe 'imento li.

~abuco do folheto Allemão (em 18(4), e I eI'gunta-Ihe se qum' que
offl.cialmente .·e re!'ponda ao I'olheto, pedindo-lhe apontamento..:
para a respo ta; abuco re. ponde: « O follleto publicado na
A,lIemanha é I'al. o calullllliol;o no f)ue diz l'espeito a mim, e
con. ta da nota com que me llonl'ou o r. Pinheil'O, O Cju dis ..e
contra mim o SI', Bal'ão ele Mau,i. na Camara do::; Deputado,"
const'L do seu discurso, alli Irol'el'ido na:' s· ão de 2 de Junho de
Hl60 e eu não el'a mini. troo 'e8,-e di. CUI'SO, unico que e rel'el'e
a mim elle nã falla de fal .. ifica,·áo d fil'IIH1,; e documentos.
Accu. a-me le exel'cer a pl'of-is;;ão' de acl\'oO'ado, , n(lo homem
influente pod raso, tendo sido ministro e podendo ::;el-o de um
momento para outpo, Diz que as.. im eu vendia, não os meus ser
"iço. de adnlgado ma.. a minha inf-luencia pOI' W conto'. Eis
ahi o que elIe di se, e a e~ cli CUI','O I'e. pondi no enado na
ses. ão de 19 de J unlio do mesmo an110. Vejam-se o doi' di-'
'urso e eria O'I'ande favor que fO)S. em reimpI'e o., p I'que não
ão gmndes. I)
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deturpava a accu ação de i'lIauá, tem inLel'esse o discur o
em qu ~abuco a I'efutou, 'e e di CUI' o tem- e tambem
o codiO"o da mot'a!. a quc Kabu o obedecia como advogado.

Nabuco fundamenta na 'e 'são de 21 de Junho, 1860, no
enado o guinte proje to ue lei: « É probibido á parte

liLigante , ou a qualquer outra pe 'sõa, qualqu r pulJlicação
pela impe n 'a a re peito da' enten a: do juizes e tribunaes
emquanto estiverem ellas pendenLes de recul' o , appellac:ão
ou 1eYista, sob pena d um a sei mezes de pI'i ão, Ia ca:o de
qu Lrata e ta lei ' competente a ac 5.0 da Ju tiça Publica. >:

~obl'e apropria cau a que I'üra di cutida na outra Camara,
rcbate a opinião citada do 01'1' sp ndenLe cio Jornal do Com-.
mel'cio em L ndl' " o qual di el'a: « Em loda a EUl'Opa não
havcria um tl'ibullal que invalida e o direito adquirido pela
ca a ?lJauá, Mac-Gecgor Cio, obre o eficito que lhe fOl'am
dado em penhor dUI'anle a olvabilidade do levedor. 1\'a
Inglal rl'a é em pre peot gido o po uidol' bona /ide de
penhol'e por vaI re adiantado, ainda me mo que, anl ;-,
d Ue fazer o adiantamento, houv e fl'aude em di põr d .

frei LO. mpenhados, Assi m ,e pratica a respei to de lettra ' d
cambio, de conhecimenlo d carga, u de o"enel'O depo ila
dos na doca, de acções, elc, » « O que disse o cOITespon
ucnl do JOl'1/al do Commel'cio I'e ponde Nabuco, não tem
aI pli a 5.6 alguma á hypothe c que foi julgada a qual ver ou
sobrc o penhor de cautcla de ac õe já penhorada aos ban
co' ; a que 'tão julgada é e as cautelas de penhor el'am pa
pei le credito nego iavei no commercio, como exig o
al't. 2'13 do Codigo; e a caulelas de penhor, sem clausula ú
ul'dem, podiam el' con ,tituida em penhor me liante o en
do 'so; se todos o direitos incorporeos podem el' objecto
de penhor, quando o art. 213 expres amente d terminou Ó

os direito' incot'poreos manife 'lado pelo eO"uinte titulo :
apolis da divida publica, acções de companhia e empreza:,
e papei de r dito negociaveis no commercio. A' que tão
julgada' . e o valol' das a õe, já dado em penhor, podia er'
objecto de outro p nhor; ou se o agias das acções, incerLos
e futuro ,podiam er Ll cepti ei: de penhor. »
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Quanto ao ponto, porém, da accu a ão contl'a clle :
« O Sr. Bal'ão de lauá, na expo i ão de motivo. de seu

projecto, inculcando- e como vindicador da I i da moral,
reconheceu que havia um obstaculo pal'a e te 'eu pI'OpO ito
patriotico c mOI'ali ador, e e te ob taculo consistia em que
homen eminente, com o desejo de enriqueceI' depre sa,
abriam banca de advogado, depoi ele tel' m sido mini ·tl'O
de E tado. Eu protesto ao . enado que, ne ta I'e 'po ta, hei de
tel' toda a longanimidade, que inspil'a uma consciencia tran
quilla.

« De. ejo de emiquecel' depres a. - A minha re po ta e
I'eduz a duas 'palaYI'as: quem julga os outl'OS pOI' si, não lhes
faz injuria. 1 enhum facto da minha vida, enhores, autol'i a
este conceito injusto; pro ul'ei a advo a ia, não pal'a l1l'i
quecer depl'es a, não porque essa vida me 'au a se ympa
thia , visto como o meu habitos eram diver ,ma: I I'que
devia cumpril' um comp!' mis o sagrado; e este compromis o
era a amortização de divida de que estava onerado, quando
deixei o longo mini terio que tive a honra de exercer no paiz.
Ser-me-ia pI'ohibido advogar, s6 porque fui mini tro?

(( Mas o Senado se lembl'a de que, quando comecei a ad
vogar,já tinha sido pl'ecedido POI' VaI'ões muito illustl'e , do
mais influentes e preponderantes entre n6s, e Lambem me
animal'em os exemplos praticado no Outl'OS paizes. Conforme
a legislação antiga, p n o que não havia prohibição d que o
homem poderoso advogasse. O Senado sabe que a ad, ocacia
outr'ora, em Roma, era exclusiva dos patrícios, os homens
então mais poderosos. Os ad vogados, pela no sa I gi 'lação
antiga, eram reconh eidos como podc!'osos; mas os podel'o
sos não eram inhibidos de advogar.

« A minha influencia! A minha influencia, porque creei o
Tribunal do Commel'cio e nomeei o juizes para esse Tl'Íbu
nal! Ha muita inexactidão nesta argui ão. O Trihunal do
Comme!'cio foi convertido em tribunal de 2a instancia, não
por acto do Poder Executivo, ma por uma lei; tambem não
nomeei os juizes que compoem esse Tribunal. O Senado sabe
que o Tribunal se com põe de juizes commerciantes, que são
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nomeado por elei ão do' commercian te matriculado e de
juize I ttl'auos que '50 De mbargadores da Rela ões; não
ha n meação de De mbargadore, ma,' ap na desiO'nação de
Desembargadore paJ'a ,'ervil'em ne e Tribunal. Ora, todo
sabem lue a de 'igna 'ão de DesembaJ'gaelores para ervil'em
no Tl'ibunal d Commet'cio não . fa 01', é ante um onu,
que t do rej itaI'iam, e nlo fo, e a idéa do ,el'viço pu
publico... »

Quanto á arO'uição d quer I' enriquecer depre sa :
c( Qual é, porém, a proya que o r. Barão de )lau"\ deu do

meu eI ejo de enriqu ceI' d pI'e 'sa pela advocacia? . 'egocial',
não os ervi os de jU-l'i c n ulto, ma a minha inf1uencia
pai que outra ou a não 'iO'nifica o aju te de cau as com
rneI'ciae p L' - muitas de:;enas de contos, como é notoJ'io,
enhore', eu repillo e la injuria atl'oz, que me lan ou (I

nobre representante ela a 'a i\lauá; comprehenelei que quem
negocia a ua inílu n ia, negocia conforme o re ultado das
cau a . mas eu prote to perante o Senado, tendo a Deo por
te ternunha, que ainda não me encarreguei de urna cau a em
que me associa e com a parte sobre o re uItado; nunca con
tl'atei uma quota lili , mas ante' tenho rejeitado muita ; OR

meus aju te ão empl'e - qualquer que ~eja o re ultado. Se
por v ntura tenho tido alguma retl'ibuição vantajo a, não a
tenho xigido; mas ou a tenho aju 'lado, ou as partes m'a têm
offerecido (L).

(l) i\Iai tarde Nabuco se pronunciará, em carta a Duarte de
Azevedo, obre a convenien 'ia de permittir a f)llota litis :
" .. , Cumpre dizei' com franqueza que, adoptando no Regulamento
(da Cu tas) a liberdade da' cOlwenções, comprehendeo a quota
litis, deixando á. con ciencia do advogado, e á acção di ciplinar,
que mai cedo ou mai tal' lo se ha de conceder a. Ordem re pe-
tiva, a exagel'ação que po sa Ilaver, a qual aliá tem o l'emedio

do vicio da le ão. Pel'lnittida como e. lá a u ul'a, e com ella até o
anatoci mo, não !Ia razão pal'a manter-se uma probibição ana
Ioga. A pl'ohibição ab oluta da quota litis em um paiz que não
tem a a si tencia judi 'ial'ia, é muita vezes fatal áquelle qlle não
tem I?eio. para fazeI' valer o Stlu direito, e reiyindicar o que é
eu. E pl'eci o olhal' para o verso e l'everso das coi a ; tal pl'ohi

bi(;ão apro\7eita principalmente aquello qUl' está de po se da fOI'-
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« Ol'a, em nenhum paiz do mundo é prohibido que o' ad
yogado ajo 'lem a r tribuicão, qu julgam deyida p lo seu
trulJalho ou recebam as 1'etI'ibuiçue. , que as pal'te gen 1'0 a
Jll nte lhe dão; me. mo em Fran a, ond ha mai 1'e tri 
\õe ond a policia da advocacia é mai' l'igo1' sa, me mo
alli o que e p1'ohibe .ao advoO'aclo é a quota lilis, ou o inte
res e no resultado' o que lá se prohihe, é que elIe exija é qu
elle lemande as partes,

II Jãocontratei o patrocinio da causa, a que o .'1'. Bal'ão de
Mauá alIudio, por muitas de".enCls ele contos. Fallo com fl'an
queza ao Senado; apezal' do de 'ej de emiquec r que o 'I'.

Barão me attribue, eu me c cusei lo patl'ocinio de sa cau 'a, e
só a acceitei por motivos que sobrevieram e cl pois de muitas
instan ias. A parte ofr receu-me a quantia d 20:000:', qu \
acceitei c foiesta. a quantia, por qu me encal'reo'u i de.. a
cau a. Ora o enado não achará exagerada c la quantia pUI'
uma causa tão ex:ll'aordinaria, com di cu 10 no auto', di 
cussão na impl'ensa, uma cau 'a que não p dia deixar de ti'a
zer, além do trabalho, muitos ue '0'0 'Lo e compl'omettim nto...

II enhores, não 11a nada mai inv 1'0. imil, mai' ridi ulo,
uo que o con tl'a.. te que o 1101 re repl'e en tan te da ca..a illauá,
l\'Iac-Gl'egor & Ci

", quiz e 'tabelecel" inculcando-cc elle fl'aco e
inculcand -me poderoso. Eu podel'o o, nhol'e, , pOl'que fui
ministro, quando !la tantos ex-mini tros que tambem advoo'am
e têm por .. i condições mais yantajo a', eondiçõe de maior
infiuencia do que eu tenho! Entl'etanto o r. Bm'ão de l\lauú,
é flaco; o I', Bal'ão de Mauá, com num 1'0 o' acio que pOI'
elIe se esforçaram, identiucado' na mesma causa e no mesmo
intere se: o . r. Barão, ajudado pOI tantos amio'o podero.·os
e ex-mini tl'OS' o I'. Barão de 1\luuá, di. pondo de muito di
nheiro, dinheil'O qu é a cab ça de Medusa, que petrifica
tudo ne ta no 'a época tão materi::llisala! » (1).

tuna alheia, ou autoriza e. ·õc e ranclalosas de 11 l'anc;:a c fOI"
tunas, coo eguicla. pOI' e pe uladores de pl'ofi. ão, que não são
ad vogado . " (Feyel'eil'o, 1 -5.)

(1) lMa.uú falial'a eSCl'cvlJl'a aú irato e NaiJuco rctnLCal'a, ol1'on-
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III. - Impedimentos politicos de Nabuco
na advocacia.
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Em muita C'lU 'as Nabuco l'eJeltou o patl'OCll110 mais lu
cI'ativo pal'a as umil' o da parte m no opulenta, pOI' cau a do
pl'incipio de direito envolvido nelIas; como elle me mo dis 'e,
não pa -tuava quota lUis; ma qualqu I' que fo 'e o cu c cru
pulo a vida de ad,-ogado, como 'onfe 'SOU, « não lhe cau
sava mi athia ,vi Lo como o ,cu' habito eram diver o'. D

Tanto Teixeira d Freitas como l'al uco ram mai jUl'iscon-
ulLo~ do que advoo'ado . \ defesa da' cau a:, de que el'am pa

trono, tomava-lhes o tempo, despel'tava-Ihes a imaginação,
ra feita om olicitudce zelo, c 111 amore intere e' perdiam a

lembrança do. honol'aJ'io , para 'e apaixonal'em pela con truc-
fio do direito, fo e e 'te a I ,'opriedade ou a liber lade do eu

clientes; ma toda e a 'pal'te da ua vida, intelligencia, e
esfol'ço, por i 80 me 'mo que não era gl'atuita que era no
mdhol' semi I la palavra, mel' enaria, mo tl'a- e hoje caduca
ephemel'a, secundaria, inferior. Dm-ido muito que, do que e'
crev mm como advogado " qualqu I' los doi , excepto o pa
I'ecel'e , quize se salvar uma pao'ina pOI' mai" maravilho a
que pal'ece e a aI'o'ucia, a ubtil za, a diale Lica, u a archi-

elido; o' annos gl'adllalmellte amol'teceram aquelle 1'0 entimento,
o (Luando a cata trophe financeil'a c l!te a Mauá, elle e acha, de 'de
muito, reconciliado 0111 Kabu o. que altamente o aprecia'm. O
Viscondo d Mauá (II'ineo Evang lista do Souza) foi o mai' em
prohondedor e patriota do no 'sos banqueiros de E. tado : como
capilali ta tinha gl'ande en\'ergadul'a e corao-em ioduskial, e foi,
com i ntermedial'io, um podero o fa to:' da abertura e proO'l'c so
do paiz, um de pel'tador de "'randes ini iati,as (e kadas de feno,
illumina ão a gaz, ltavegação do Amazonas, tl'am-via' ou carris
urbano. , tel grapllO submal'Lno, ele.); como financeil'o, era po
rém, um e;:;pil'ito sempl'e entl'enublado ljela" fie õe lo papel
mo da. Mauú a ompan!ta o elllol'l'O de :\"abu o, elle Illesmo já
mOl'lalmente fel'ido. Sua bioo'l'apllLa foi habilmente e' ripla pelo
Con elheil'O ouza FOI'I'cil'a, antigo I'eda lar lo Jornal do Com
mercio.
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Lectura jUl'idica. Em primeiro lugar, ha alguma coi a de lm
milhante para a nobreza do pen amento no e..pecta ulo d
uma granue intelligencia pondo t la a ua penetl'a ão, . i n
cia, !'eclÍl'so , ao 'eryi~ POI' exemplo, duma op rat:ão com
mercial, ele uma espe ulac;ão ou e perteza, P01' mai I gitima '
que ..eja; l1l toda demanda lla m gemI, d cada lado, al
guma coi a que o ad\'ogado lem de mitio-ar, conder ou x
plicar; adquil'e- e, legitimamente, . em II li adeza; fazem-s'
contractos p~rfeitamente "aliJo, em nenhum requi iLo mo
ral; o direito mais PUI'O póde ter origen' impuri ima,
formar- e como a tmnsparencia do gelo obl'e a agua esta
gn.ada; ha uma úTandc p;:U'l n'ellc, em que a thica 'oeial
manda attender ú manutenção da lei, ant que á honorabili
dade do facto. O advogado que só defend . e o dil'eilo pum,
em liga, sel'ia um D. Quichole, mas um temperamento

assim, provavelmente preferiria tomar a deC a gratuita do
direito, combater a violencia, a oppre ão, a indignidad ,
sem outl'a paga senão apropria. I'eivinelicação mOl'al, o me
lhor empl'ego po ivel da vida e da energia.

Além das re tricçõe que e impunha, _abuco, 100'0 cm
1866, teve que renunciar a uma importanl parle ela . ua advo
cacia, entmndo para o Conselho de E tado. Tudo que, de p \'1

ou de longe, pude se parecer materia administrativa, fi ou
excluido de suas consultas e tl'ato fOI'en. e. Era uma con.. ide
ravel reducção na rendas do seu escriptorio. abuco sabia o
que sacl'ificava acceitando o cargo; por is o não teve escru
pulo em accumu]ar as suas novas func ões publicas com a
profissão de advogado, que não exerceria mais para tudo em
que pudesse ser ouvido o Conselheiro de E tado (1).

(1) Ao assumir, em 1806, apre iden ia do ln tituto dos Advoga
dos, abuco, agl'adecendo a honra da norrteação, dirá em refe
rencia á presumida incompatibilidade : II Esta IlOnra, meus colle
gas, ainda mai lisongeit'a me é por um motivo especial, que ve
explicarei. Tomeado Con elheiro de Eslado extraordinario 101'

Sua Mage lade o Imperador, eu não deixei o exercicio da nos a
pro~são; mas continu i nella com o animo de não defender cau·
. as e negocio', que ti\'e~ e111 alguma relação com a admini trac;ão
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de de 1 66 o Conselho de E ·tado o obrigaya a de i til'
ela melhol' parte, talyez, da sua banca o contracto do Coeligo
Civil o f I' ará, d ~de Janeiro de 1 13, até á morte qua. i, a
I'enun ial' de todo a ad\·ocacia. A' im ~abuco, prim Íl'o in
t !'rompido por doi mini tel'io , depois limitado pelo Conse
lho de E tado, pOl' ultimo, impedido pelo Codig Civil, não
terá nunca t mpo nem liberdade de LÍI'al' da ua pl'ofis ão a .
vanLagen que lia lhe oITcr cia, e jue, sem a politica, lhe
teI'ia de certo tr·azic1o.

IV. - Presidente do Instituto da Ordem dos
Advogados. - Assistep.cia Judiciaria.

D pois de deixar o mini terio da Ju tiça, em 1866, onde
propuzera a Parlamento a cr ação da Ordem, Xabuco é eleito
pre id nte do ln tituto do dvogados. Nabuco revela logo
a ua actividãd caracteristica, o seu con tante revolver de
idéa ,a ua productividade creadol'a, na propo ta que faz;
reconh ce por m, o de canço, o mara mo inyenciyel da época,
e recolhe- e ao eu Gabinete, onde, para sentÍl' a agitação
das idéa , o n. imento, a ida do e pirito, só tcm que olhar
em torno de i pal'a as alta estanLe que o rodeiam. A erie
de questões, que uma yez elle distribue entre o membl'Os da

publica. 1 ão me pal'eceu incompativel o exerci io da advocacia:
1.0 Porque a pequena retl'ibui ão do cargo de on elheiro de
E tado, retribuição que a I i chama O'I'atificação, mo tra que ac
tualmente e e cal'O'O não é ,enão um acce orio de outra pro
fi 'ões; 2.° P rque os membro da magi tl'atUl'a, do I~)agi tel'io,
do exer iLo o da al'mada, e todo os empI'egado' de di ver a
cla . e e jeral'chia. , têm continuado no exercicio, ndo Con. e
Iheil'os le E. Lado. POl'que razão, a pl'ofissão de ad\"ogado, amai.
independente da PI'Oti' 'õe , e tão nobre e digna omo a outras,
ha de 01' incom pa ti\"cl? A \"0 'sa nomeação confil'mou-me na
convicção - da não incompatibilidade porque não teriei. no
meado vo o PI' 'idente arju lIe rjU não pud se fiO'urar I gal
mente no quadro dos ad\"ogaclo, , "
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Ordem é um documento intere sanle, um tl'a o da suas affi
nidades, como jUl'i c n ulto e tambem do. ponto ft'acos aLI
melindl'O os da no a jurisprudencia (l). Outro ignal da. UH

lI) J\Iemol'ia.-· pam sel'em lidas no anniver' al'i do 1n. LiLulo
em 1 (i7 :

II L" Os defeiLo>: do no so Codigo Commel'cial. - Ao DI'. Au
gu.'lo Texeil'a de FI'eilas.

" 2. a O no. o Dil'eilo Cl'iminal admilte a que tõe pl'ejudiciaes,
ou l'e 'en'adas a outra. .iul'itlic~õe" o. depend nles de oulea.
jUl'isdic,;õ "v, g., da jUl'i di('f;ào civil cJuanto á' que Wc' de pl'O
p1"Íedade e <;onll'aLos, ou da jUl'isdi ~üo ecclesiasli 'a, quanlo á
que We da validad do, ca amcnLo .,? Ou podeJ11 as jUl'isdic ões
I'epl'e.'slvas decidil'- fieI' mor/llm callsce- Lodas e. a. flu tõe"
quando elemenlares do' cl'ime>:'] Es a, d ci, Õ 's peaf I'idas 
'wJwwlim - con:'LiLuem cou 'a jlll~ada, quanLo a ac~õe. ci"ei.
I'elativa' ao mesmo objecLo ? - Ao DI'. ados AI'LIiUI' Bu ch
VaI'ella,

" 3." O que' cou.'ajulgada, >:egundo o no.', o Dil' ilo 'I'iminal'?
Compal'alião do no so dÍl'eilo om o dil'eiLo do.' ouko paiz '.
Influen ia I'ecill'oca da cou a jlL!gada \10 ivcl e no cI'ill1o. - Ao
DI'. Luiz Joaquim DUfjue-Estrada Teixara.

" 4.".A juri, di<;ç;ão adminisLl'aLiva, r mo ella oxi 'Le enLl'c n' .
'ompal'ac:ão com a do ouLl'o,' [Jaize·. D feitos. De. envolvimenLo

de flue cal'ece. - Ao DI', Paulino José al'e' d Souza.
iI 5.· A libel'dade de testar, conf I J11 a nos'a loi. Direilo 'de 011

tI'O povo '. De,e ' I' olla mais ampla, a 1em da inHllencia do
podeI' lJalel'llal, Ql'dom da familia e inLel'o. do filho."] - Ao DI'.
Ago. Linho Mal'qucs Perdigão Mallieil'o. O !'. Pl'O 'idenle chama a
alten,;ão do collega en arregado de la 1\Iemol'ia .'011'0 a mo
derna obl'a do 1\Ir. Bonnal rolativa á lib rdade de le la!', o sobl'o
o al'Ligo de 1\11'. Pas 'Y (Jornal do Economi ta " de Sotembl'o
'de 1866,)

u TmlJalho' pUl'a el'em imll'e:so' na Rovi 'La do ln. Lil.uLo, ('
.discuLidas e docididas polo mo '1110 ln.'LiLuLo na.' onfeI'eneias do
anno de 1 fi7 :

" l.a Tltese. - A [JI'ofis ão do advogado Ó lima funec;ão ou 0111

pl'ego publico? - Ao DI'. HOIIOl'io Augu lo RibeÍl'o.
" 2. a O advogado falta ao. devol'e. o a honl'a da ]Jl'oS"ão, Lo

mando uma causa má, ou deI' ndendo 011'0 a Hlesma mateI'ia,
posto quo em divel'sas cau a', o PI'Ó e o contpa '! Disliueção om
materia r'iminal o civil? - Ao DI', Joaquim Jo. ó Tcixeil'a.

" 3.a I ódo o advogado, m olr ndel' a digliidade da proS ão,
as ignal' a' allega<;õos do onLl'ol1l, quo não 'eja ollega o impo
dido? - Ao DI'. Caelano Albedo oal'o.'.

" <l.. So o sa ador de uma leLLl'a vem a adquilil-a POI' via do
cndos 'o, quid? l.a Fica exLin La pela 'onfusão e exonerado o
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ini iativa, da ,ua qua.'l lmp 'sibilidad de não traçar um 1'0
tcil'o novo, le não abril' uma elar ira que as iO'nale a . ua

cndossadol'c ,abonadol'es e acccitante'? 2.' e o aceitante t·inlla
cm scu poc! l' pI'ovi:siio de fundos, qual a aer;ão do a adol' pal'a
Illl\'cr c:;. a pro\'isão? Dou ll'ina? J ul'~pl'udencia? - Ao Dr. 10'Da
cio lanoel Alval'es de Azc\·edo.

" 5.' Quando a I ac:ão 6 mOi'cantil? Seu amcter e requi:-ito>:'?
Doull'ina? JUJ'iSpI'udcncia? - Ao Dl'. Anlouio Gonc;al\'c Ba.rbo·a
da Cunha..

" G.' Razão dOI' 1m: O:; cheque exi tem lia mai do um e
<,ulo cm ln "'I ato l'l'a. A Fl'allc:a O adoptou pela lei de 11 d· Junho
lo 1 G5 (Yid.). Entre nó a lei n. 10 3 de 22 do Ago to de 1 GO,
al't. 1.0 ~ 1. os acimitlio com o nome de - recibo e mandato a.o
portado~' -, eslab I <'en,jo o eu prazo o eu minimo e o dil'eito
regI' ,:-iv do portadoJ' r01l1m pa 'i:'adol'. Que, tno : O direito I' 
O'J'e . ivo do pOltadol' onlra o passad r não depende do prote to
do não paga monto? Doutl'ina? J ul'i prudon ia. - Ao Con elheiro
B novrnuto Augu'ilO do :\lng' Ihil s Taque .

" 7.' .\dmitte-s a compensac:ilO d' di\'ida no ca~o d'e fallen-
ria'. Doutl'ina"? JUl'ispl'lld ncia.-AoDr.Albel'to ntoni oaJ'e.

" .' \ tl'an acr;üe' . ão tl'an lati\'a , ou meramcnte d clara
liva ? (Veja- e a Revista ele Legislação e Jllrispl'udeneicL de
Abl'il tle 18GG.) - Ao DI'. Luiz Antonio da ilva 1 une...

" 9.' Quando é que o mpI'. timo d acc;õe', ou titulo ao POI'
lador e póde on idel'aJ' eOU1modato e quando mutuo? (\ ja-. e
Revista ele Legislarão e Jltl'isprucleneia d Junlio de 1 nG.) 
Ao De"embal'gadoe hidl'o BOI'ge Monteit'o.

" 10.' O leil unaes pódem, medianto o J'ecU!"o do' rõos a '!!ra
\'ar a. pona qu lhes foram impo. ta. ? Doutl'ina'? Juei pmden
eia. - Ao DI'. Jo Ó odro de FiO'uoil'edo Carvalho.

" 11.' A di po i;ão J'inal do AI'L, 146 do odigo Criminal: "Em
" todo o caso a a qui i<;ão é nulla, " Ó tão ai :oluta que ompl'e
!lenda o ca-o ele "e!' o l'éo ab olvido? Daela . a intelligencia
absoluta, I óde scr lia 'ombinada com a dispo 'jr;ão do \I't. G la
lei do 3 d Dezembl'o d 1 ,J1? - Ao DI'. João da RocIta lI1il'anda
e ilva.

" 12.' Visto o a1't. lGl da Con -titui 'ão ; Vi. to o al'L. 573 ~ 1.0 do
Regulamento n. 737 ele 1 50· Vi to o art. 674 lo 1I1e mo ReCl'ula
mento:. nullidade pl'oveniento da falta de conciliação, póde er
J'atiflcada p la pal'los 1- Ao DI'. Padre Fl'ancisco Jo ó de Lemos.

1113." O titulo' ao pOl'tador são 'U. copti\' is de l'eivindicar;ão,
quando perdido,; rouba lo " otc.? ão 01 sta o pl'incipio em Ilue
repoll.-·a. a boa fé do co1l1l1lercio - a. po . o va.I titulo '? - Ao D1'.
Joáo ALve da ilva e Üliveil'a.

" 14." Vi lo o aJ't. 93 do odi"'o do 01l111l rcio o fallido que
preen lie a. eondil;õo da. c n~oeda.la. póde er I'c!labilüado? Dem-
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estada em uma po ição qualquer a 'ua pa ~ag 111 por alguma
c0111mis~ão, é a sua proposta, desde Iue toma po 'e da pre-

. t.rina '! J llIi prudencia? - Ao DI'. Augu to Teixei I'a de Fl'eiLa'
Filho.

" 15.' O que e ent.ende poP - pime la mesma nat.ul'eza
papa con. tituir a circum tancia :lggl'aYante da l'eincidencia do
apto 16 . 3.° do nosso CodiO'o Criminal? Compal'ação da reinci
dencia, cont'ol'lne o no '0 Codigo, fundada em cl'i!lle da me:;llla
natuI'eza, e a l' incidencia, conforme o Codigo fl'allc z, fundada
na quanti lade e qualidade ua pena cumpI'ida pelo l'éo'! Veja-s
a lei fl'an ·eza de 13 de laio de 181,3. - Ao DI'. izenando Barpct.o
Kabuco de Araujo.

" lG." A lu aç'ão é UI11 dil'eit.o real ou pes oal? Dout.l'ina -I A
no;,;:;a I gisli1~ão e a do oukos povo,:? - Ao Dr. J lio lont.eiro
da Luz.

" 17." Púde dar·se em penhor um tit.ulo hypotbecario? É po i
vel a hypotlleca de h)'poLlleca elll face da nova lei hypot.hecaria-]
- Ao DI'. Ant.onio Americo de rzedo.

« 18.' Razão de ol'dem : - Vi:;to o art.. 802 do no, o Coditro
COll11l1el"ial, o de "io ou applica<;ão de fundos ou valor , de que
o fallido lives e sido depositario ou mandatario, é um do. ca'o
de quebra fl'audulenta. Ma este fact.o, que' um e t. Ilionat.o, não
import.a fraude cont.l'a a ma a, ma~ contra credore part.iculal'
ou indiYiduae . Questão: E 'ta di 'po i ão do nos o odigo é con
forme á doutrina? Porque não 01l1preh ndeu o no so Codigo,
como ca o ou elementos de quebm fraudulent.a, por igualdade
de razão, o roubo, a falsidade e OUtl'OS estel1ionato' commeLt.idos
contra os redores da ma . a. Compa!'a ão de 'sa dispo i ão com
a. do art.. 593 do Codigo Commercial fl'ancez, que ex luio t.odo:
os CI'ime con Lra credores pal,ticulal'e , e os attl'ilwio ao 1'01'0 cri
minal. - Ao DI'. Firmo de Albuquerque Diniz .

• 19.' Razão de ordem: A Fl'ança tl'ata de uppl'iIllÍl' a pl'i ào
civil (contrainte par corps). Um projecto de lei foi pelo goyerllo
apl'e. entado ao Coq o LeO'islativo na e são do anno pa' ado. O
procedeI' le -a nação ciYili. aela, cuja legi laão, aliá, em mate
ria de fl'aude é tão preventiva, obri"'a ao Presidente do ln tituto
a cl1a1l1al' a ;ma altenção e ·tuelo obre a eguinte Ql.t13 ·tão :
1.0 A pl'i 'ào pOI' elividas ó legitima, appliçayel, como lIa é, a fa
ctos que não têm cal'a ·tel' criminal? 2.° E ellaefr-icaz l)'lI'agal'an
tia do vel'dad~ir'o C1'edito? CIIama tam I cm a atten<;ão do ollega, a
quem vai encal'l'egal' do exame desta materia, para uma lição
inedita du pl'ofessor Ros i, que vem in erta no Jornal elos Eco
nomistas de Maio de 1 65, e para a discu:; ão da ocieelade de
E anomia Politica no Jornal dos Economista de Marr'o de 1 6G.
- Ao UI'. João Bapti ta Pel'eira. :

" 20.' Razão ele ol'dem: A Fl'ança tomou lin'e pela lei de 18 de
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'idr'ncia, para qu o ln litulo pl'e. te as:isl ncia ao.~ indigen
te' naR cau a ci .... i-o c cl'im s (I). :.\'ão d pendia d'elle, infe-

Julho de 1 60, e .() lependente' de certas medida regulamenta
I'es, o ol'Jicio de cOl'retol' (Vicie Nloniteur Universel de 30 de
JUllllo de 1860). Que 'tão: ConvÍ!'á, lambem tornaI' li\Te enke nós
e:sa pl'oRs ão? - Ao Dr. AUl'eliano Candido lavare Ba. tos.

" 21.° A ac(io confe' Qj·ia pela qual: 1.0 Al]uelle que não tem
'el'vidão pal'a s 'u pr dio e pela ntta ter, e tá na collisão de o
deixar incuILo, páde obl'igal' o vizinho apre tal'-lh'a pelo lado
POI' onde meno . perda I'a,;a, indemnizando-o? 2.° Aquelle que não
telll o aqueclllcLo pal'a poder regar a ua terl'a, ou para esgo
tal-a, qllalldo e il.lllndam, páde obrigar o ,izinho a prestar-lll'o
indcmnizaudo-o? E illcom pativel com o ar\. 179 2~ da Con. ti
tui~iio, que só autoriza a de appropria~ão pelo 1em Iublico le
galmen te verificado? E '. a di po i ão do Direito Publico compre
itellde as relal;õ do Dil'eito PI'ivado e u o da propriedade entl'
u cidadtlO'? (.Jual o direito do' outros povo con titucionae a
e te ['e peito? - Ao DI'. Antonio Ferreil'a Vianna.

" :!2.' I'edol' 'Iue pl'opõe a ac\ão de ex u, ão do penhor e
(Iue, pI' pondo·a, l'e 'onitece ou onfes a virtualmente o penhol'
tem n e' idad de ajuntaI' titulo le penhor a ignado pOI' ell.
mesmo, ou . óm !lte deve ajuutar o titulo pelo qual o réo e
o1>ri"a con ·titue o penhor em gal'antia da obriO'at;:ão? Doutrina'!
l11telli"'encia do al't. 271 do odig{) do Commercio, combinado
'0111 o' al't .2 1 e 2 2, que e ·tabelecefn a ac 'ão directa e con
tl'al'ia do p nhol', i. to ... de remis ão e ex. u ão. Jurispruden
cia'! - Ao Dr. D Iningos de Andrade Figueira.

23.' A di po i ão elo art. 262 elo Coeligo riminal, seO'undo a
qual não ha a ção ele furto entl'e l1Iarielo e mulll I' a cendentes
e descendentes, é applicavel e COll1ll1um ao crime elo e tellio
nato? DoutI'ina? J uri pl'udencia? - Ao Dr. Joaquim José da
FI'anc;a Junior.

II Findo o tl'abalho da distl'ilJlIi~ão ela memol'ias e Lhe e entl'e
o!:ícollegas o I'. Pl'esideJlte ", diz a acta da sessão, II deelat'a que

- ral'iam elles um gl'ande e1'V1 o ao ln tituto e ao fáro,. e, dm'ante
a: r I'ia , tl'ata 'em ele olligir o· ca o importante d juri pru
deli 'ia, de que ,e houve em en arregado, no corrente anno
Como advoga lo , ou d que ti"as em noticia, fa~endo deUe unI
I'elatol'io, e diz 11{lo 'omo fOl'am julgado. Con Idera e e tl'al a
lilo le gl'ande llllportan ia p I nd elle formar um excellente
(;ab 'daI para el' no rutUI'O consultado pelo advoo'ados em tra
halho identieos e pelo juize na suas d i õe , que, desta
ol'te, se tornariam mai uniforme.. II

(1) Acceita a .'ua proposta. ", diz a acta. (5 de Novembro, 1 (6),
NalJllco II dechua fi ue a medida proposta não é completa, porque,
pum 1'0, dep nd ella do PodeI' Legi lativo. em luvida a as-
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lizmente, ll10diJi 'aI' com a 'ua aCLiviclade intellectual o " pi
rito de inercia, desanimo, e apaLhia, que inuLiliza as no as
a: oóa~õe toda e não consente á que duram enfio uma
viela intel'mittente,

",istell ia judicial'ia não con.·i::;te ônlente no patro inio d advo
<rado; mas, e pl'incipulment , na iseo(;ão da custa c do~ im po;;to,
cm que 'a,' demandas iro podam.]\,Ia se não 50 pôde tudo faz-se
o que é po si\'el. 1 o e.:tado actual da no,' a I gi lac:iio, e alteo
dendo-. e à' despeza que uma lemanda cu ta, p6d -_o dizeI', em
medo de enar flue a igualdade perante a lei não é ;;:enão uma
pala\'1'U "ã. Que iml orta tel' o liL'eilo s não ó po, "i"el manl l-o?
;;:e um Outl'O póde vi p p1·i "al'-nos delle', Que im pOl'La leI' lima 1'0

clamaçã.o justa,. e niIo podolno;; apl' 'ental-a e 'eguil-a pOI' falta ue
dinlleil'o? A lei é, pois, pal'a quem tem,dinheiro, pal'uqaem púdo
. upportal' a.' de 'peza. das domanda, . E a , im que, onfiado' na
impotencia dos reclamante ') lIluita <rente hu que alre"idal11 nte
u urpa os direitos alheios. E a im (lue muito infelize tl'un:i
o- ro, por infimo pl'e<;o, sobre dil'eito' importantes. E",te c tado de
ou a. afAio-e a mOI'ul publica, mo tm que o dil'eiLo de pl'0pl'ie

dade ainda não e tá cel'cado da: o-amntiu. qu Iii c'nmt'l1l. A~

na<;ões mais ci\ili adas, como a Fl'an<;a, Belgi a, Ilollanda c Ita
lilL, já tem e tabolecido a a si:tencia judiciaria. P01'qU o BL'a7.i1
não ha de tamb m aLiendel' a e ta n ce sidad , lue tanto inte
I'e a á moral, como á libel'dade individual ue dil'eilo de Pi'O

pl'iedade? O ln tituto deve aLiondcl' o di: util' 'La maLel'ia pUJ'a
I'epresontar sobro olla ao PodeI' Legi.lativo. "



C\.PITULO V

~ABUCO ONSELHEIRO DE E-'TADO (18lJlJ-187 )

1. - Os Precedentes,

Nabuco entl'al'a tal'de para o Conselho de E tado, como
entraram qua i toclos os 00 so politico, 00 tempo em que o
Imperadol' tinha zelo pai' aquelle Coo elho, e considerava o
cargo de Conselheil'o de E tado como a coosagl'açdO do esta
dista, do homem de govel'llo, pl'Ovado já 00 e tagio do Minis
teria, do Seoado e da administração. Como a média de vida
activa c I'Obustez iotellectual ia decrescendo, pai' assim dizer,
de geração em geração, o que succedia com a demora imposta
pelo Impel'ador aos que deviam um dia fazeI' parte do Coo
selho de Estado é que elles em gel'al chegavam á ultima ins
taoeia politica já fatigados e ~em forças para ase tudos e tl'a
balhos aturados que ella impunha. abuco, de de joven, fÓl'a
Cooselheil'o de Estado de facto, porque era seu pal'ecel' que
as administl'ações succes iva t de todos os matizes politico ,
pediam em materias das que costumavam seI' levadas ao Coo
selho de E tado; desde o ministerio de Eusebio le Qu il'ó ,
elle redigia regulamentos, como o da' corl'ecções do juizes
de dil'eito (decreto de 2 de Outubl'o de 18tH), que el'am publi
cados sem uma alteração; fõra a elle que iocumbil'3, o' s~e

III. 3D
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genero, a organização de uma sede das nossas principaes
leis, ou com outros, - como com Carvalho Moreira (Barão
de Penedo), que antes de entrar pal'a a diplomacia pI'estava a
mesma ordem de serviços ao governo (1), e os demais mem
bros da Commissão, nos Regulamentos do Codigo Commercial,
de que gl'andes partes são exclusivamente suas: « o Nabuco
salvott o Codigo Commel'cial», costumava dizer Paula Bapti
sta (2), - assignala ndo-se sempre, nas commissões de que fazia
parte, a sua contribuição pessoal, ou sem auxiliar, como nos
Regulamento's Hypothecarios. Consultavam-no a cada duvida
séria, muito antes que eIle fos e Conselheiro de E Lado, os
mini tl'OS de todo os pal,tidos : Eusebio de Queil'ós, Paraná,
Rio-Branco, Caxias, Olinda, Abrantes, Taques, Sá e Albu
querque, Ferraz, Souza Ramos, Zacharias, Furtado, sem que
falte talvez um nome á lista dos que submetteram ao seu
exame graves questões de alcance politico, lisLa de lue faz
parle o proprio Imperador. Entrando para o Conselho de
Estado em 1866, Nabuco não fazia senão continual', com as
obrigações e a remuneração do cal'go, o desem penha de uma
funcção que estava exercendo gl'aciosamenLe desde -1850, O
voto politico, que tinha que dai' no Con, elho d Estado
perante o Imperador, era o mesmo que eIle emitLil'ia na tri
buna do Senado, fosse ou não fosse ConselheiI'o de E tado;
os parecere, regulamentos, pl'ojectos de lei, que incumbiam
ao Can elho de Estado sobre questões adminiRtl'ativa', el'am

(1) São d'elle, além da collaboração nos Regul~U1entos Com
merciaes, o da Casa de Correcção, o do COI'PO Diplomatico,
Carvalho Moreil'a (Penedo) el'a uma notabilidade do fõro e Pl'e
sidente do Instituto dos Advorrados, depois de Montezuma (Vis
conde de Jequitinhonha) e antes de Caetano Alberto oares, o
seu escl'iptol'io tl'abalhavam, como estagial'io , FI'anci, co Octa
viano, Al'éas (Visconde de Ourem), Olympio Machado e José de
Alencar,

(2) OUVl essa reminiscencia ao dI'. Teixeil'a de Sá, do Recife,
~abuco el'a gl'ande admil'adol' da facilidade, bl'ilho e originali
dade do talento de Paula Baptista, de quem co, tumava I'eferir
muilas anecdotas e episodio parlamental'es. Paula Baptista, pOI'
SSlu lado, consel'voll, até o fim, verc1ad,eil'a fascinação por Nabuco.
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tl'abalho' da me ma natureza elos que lhe haviam sido
commettido , d sde o Gabinete Monte-Alegre, por quasi todos
os Mini 'terios.

Vimo a parte que abuco teve nas grandes questões poli
ticas sujeita ao Conselho de Estado desde 1866, como as
que se I'eferiam á guel'ra do Paraguay, á emancipação, á
questão Argentina, á que tão religio 'a ; o seu trabalho, como
Conselheiro de Estado, era, porem, de cada dia, c, como servio
doze anno o cal'go, seu' pareceres formam uma collecção de
muit yolumes, va 'to repertorio de politica admini trativa.
Era, de toda para Nabuco amai' agratlavel de suas tarefas
diarias e sa do Conselho de Estado, que satisfazia a vocação
do politico e do jUl'isconsulto. A advocacia não era um ver
dadeiro prazeI' pal'a elle, cujo espil'ito juridico se tinha for
mado na mugi tl'atura, e a politica, isoladamente da admi
nistração, parecia-lhe vaga e ab tracta.

Até á morte, elle redigil'á o seu pareceres de Conselheiro
de E tado com amor; elle são o 'eu con tante tdbuto á
cau. a publica, tributo de intere ado, pOl'que a remune
ração não compensava o trabalho, e porque elle o prestou,
dUl'ante peI'to de dezeseis annos, sem remuneração alguma, a
todos os governos, considerando- 'e pago, da requisição do
eu tempo e sciencia, com o lu tre que da sua penumbra

pudesse dar ,i admini traçã do paiz.
Só a publi ação integral dos seus parecel'es, - faltam no

seu archivo algun .. de 1875, - daria idéa pel'feita do que foi
a sua obra como Conselheiro de E tado, e faria conhecer o
que ha d mais impol'tante n'ella: não a ua vastidão, nem o
seu mel'ito jUl'idico, admini tI'ati o ou politico, e im o seu
vaiaI' mOI'al, ua integl'idade, sua consciencia. Re umirei
entl'etanto, e um pouco ao acaso, alguma das opiniões emit
tidas por abuco pal'a dai' um tl'aço da divel'sidade e alcance
d'aquella obra. O Conselho ele Estado era, com effeito, uma
especie de oraculo de Delphos, ao qual se tl'aziam todas a
pergunta imaginaveis,
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II. - Questões de escravidão,

Uma serie de pareceres em um a. sumpto que se póde cha
mar a pedra de toque do homem de Estado da epoca, a
escravidão, illustra bem o e pi,'ito complexo de Nabuco, a
marcha de suas idéas, ao me 'mo tempo que suas tendencias
humaniLarias o seu instincto de defesa e protecção social.
O seu objectivo era, de de -1860, a emancipação, mas a sua
maxima fundamental foi. empl'e a que formulou em 1854:
« Um governo, a meno que não conheça. ua mi 'são, não
póde, por amor de um interesse, comprometter os outros
interesses da sociedade; é na combinação de todos elle' que
consiste o grande problema da administração publica. » (Dis
curso de 17 de Maio.)

1. - Se o escravo que entra de fÓI'a do paiz dei end , pal'a
gozar de liberdade, de carta de alforria pa 'ada pelo enhol',
ou fica manumittido ipso facto? Se os antigo senllOrcs incol'
rem nas penas do art. 179 do Codigo Cl'iminal ou estão
s6mente sujeitos á acção possessoria? - A questão era sus
citada a respeito de escravos vindos do E tado Ol'iental. O
parecer de Nabuco é que o escravo é, ispo facto, por enll'ar
no paiz vindo de fÓI'a, liberto em virtude de lei de '1 de ovem
bro; que o senhor que o retem na escl'avidão commette o
facto previsto pelo al't. 119 do Cocligo Cl'iminal (I'eduzir
pessôa livre á escravidão). O senhor não tem outro meio
senão propôr a sua acção para l'evocal' o mesmo liberto á
escravidão, provando que elle fugiu para f6ra do Imperia,
e o libel'to, sendo violentado pelo 'enhol', póde. OCCOI'l'el'-"e ao
interdicto 1tti-possiclelis, requerendo mandado de manutenção
em sua liberdade, até seI' condemnado pOl' entença irrevo
gavel (23 de Outubro, 1868).

2. - Se o perdão dos escravos condemnados a galés pel'
petuas annulIa a condição social d'elles? - A Secção não se
póde conformar com o pal'ecer da Secl'etaría. O eSCI'avo, con
demnado a galés pel'petuas, e ·tá para sempre perdido pelo
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. enh r. A eontingcncia unica qu póde fazer ce sal' essa pena
peI'petua é o peI'dão confeI'ido pelo PodeI' l\Ioder'adol'. Mas o
peI'dáo ' uma gl'a~a, é um faval', e as im não póde a gl'aça
ter o rfeito odio o de re tituil' á escravi Ião aqueIle a quem
foi con 'cdida. e tal eD' ito a gl'aça pude e teI', não deveI'ia
er on dida sem onceder-se lambem ao condemnado a
e~colha cntl'e ella e a continuação da pena, porque esta bem
pMe ser para eIle menos l'epugnante que a escl'avidão pal'a
a qual volta. »

3. - . e a nullidade, comminada pelo DecI'eto de 15 de
et mbl'O de 1869 á vp.nda de I'a\"o l ou ejam pal'ticu-

lal'e8 ou judiciae., epal'ando-se o marido da mulher, o filho
do pai e LIa mãe, alvo se forem maiol'es de 15 annos,
arfe ta egualm 'nte as permuta e as doações, e se a alfonia
on dida a um escravo casado aproveita ao outI'o conjllge e

ao filhos, cuja. epal'ação a lei pl'Ohibe? - Em anto imu
lavam- e doa~ões a tercei 1'0 , que logo vendia a outrem, ao
compI'Udol" o scravo que o dono queria alienar. A Secre
tal'Ía (Dil'e tal', André FleUI'Y) re 'ponde - sim, em ambos
os ca o ; o Barão de Trcs Barl'as (depoi Visconde de Ja
guary), relatai', l'e. ponde não e não. O voto em eparado de
Nabuc é shn c não: « Em meu con eito todos o contracto
que impol'tam tran mi ão da pI'opriedade e u ofmcto do
eSCI'avo , e portanto a separaçã prohibida pela lei, incorrem
na nullidade llue ella fulmina. Benigna cunplianda et odiosa
1'estl'il1[Jenda. "

lk. - Questão pl'eliminal', relativa aos e cravos ext1'adita
do. , sus itada pelo Governo franc z I al'a poder en traI' na nego
ciação de um tl'atado de extrádição. - Á França r pugnava
entl'egal' antigo eSCI'avos, que tinham adlJ.uirido a liberdade,
fugindo pat'a o eu terl'itorio. Estava prompta a entl'egar o
criminoso á pena, mas nunca o escravo ao captiveiro. A
duvida é se o Guvel'l1o póde, em face da legislação civil e
penal, annuil' á proposta do Govel'l1o FI'ancez, isto é, se póde
equiparai' o l'eo escravo ao livre quanto á mateI'ia da extra
dicção. abuco não he ita em adherir á propo ta da Lega~.ão

de FI ança, « visto como essa pl'Oposta assenta indirecta--
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mente nos m smos moLivos que obstavam ao accordo de
extradição em 18õl, motivo aliás reconhecidos pelo Go
verno Imperial, quando na 1 ula de 13 de Junho de 1868
sabiamente prescindiu da questão da devolução dos e ceavos
profugos. A verdade é que, conforme á celebre ircular do
l\iinisterio da Justiça de França, de õ de Abl'il de 18!d,
cuja doutrina é geralmente reconhecida, a extradicção, mo
tivada por um crime especificado, não póde ser apl'Oveitada
ou ampliada para o julgamento de outl'OS crimes, e maxime
.os crimes pelos quaes não se concede extl'adicção, como são
os politicos. Por analogia d'esse principio, e pOl' mÓI' força
de razão, seria iniquo que a extradicção concedida por ausa
de um crime, viesse prejudicaI' a libel'dade quc o extmdito
obteve desde que pi ou o solo da França e de que gozada
se lá estivesse. Cumpre attender que, na questão de que se
tl'ata, não ha recipI'ocidade, porque a França não l m escravos
e o Brazil os tem; e pois a França, como sobel'ana do lugal' do
asylo, é competente para excluir da convenção essa questão
excepcional (1) ».

õ. - Projecto de Regulamento para a lei de 28 de Setem
bro submettido ao exame da Secção. - Nabuco intervem com

(1) São importantes, pal'a a historia politica da e cravidão no
Brazil, os documentos d'essa Consulta. Em 1857 não se celebrou
o tratado de extl'adição com a França, porque fizemo. questão
da devolução dos escl'avos. Em 1868 tl'atou-se novamente do
pl'ojecto. Paranhos escrevia a M. Ruquette, encarregado de
Negocios da França: " Não fiz menção no projecto dos casos rela
tivos a eSCl'avos, porque não havia necessidade, uma vez que
entl'am na regl'a geral. Demais tenho grande repugnancia em
escreve" essa palavra em documento internacional." Governo
Francez, por' m, insistia em tel' um protocollo e tabelecendo .que,
quando se I'eclamas e aextl'adição de um escl'avo, elle tel'ia inteira

. faculdade de conceder ou recusar a entl'ega do accusado, exami
nando cada caso, pedindo as justificações que lhe pa.recessem
indispensaveis. Semelhante protocollo, declarou ainda o ministl'o
de Napoleão III, não constituiria uma clausula secreta, mas, sem
ter nenhuma intenção de dar-lhe publicidade inutil, a França
conservaria toda a sua liberdade a tal respeito. Esse documento
nunca foi publicado, que me conste. A primeira revelação foi feita
no meu livro O Abolicionismo.
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diver as observações acerca dos pontos em que elle, pnma
(acie, aggra ava a condição anterior do escravo. Assim a clau
sula que só admitt.ia o depo 'ito do eacravo que pleiteasse sua
libel'dade, e no ca o de sevicias: « A innovação de Ai't. 57
é odio a e desment.e o espil'ito liberal da lei de '1871. É urpa
innovação, pOl'que act.ualmente o escravo que litiga com o se
nhor é depo itado ou t.irado do seu poder. Quer-se, porém, por
es e § que o depo ito só t.enha lugar quando o e cravo t.enha
som'ido sevicia ou e t.eja em risco de soffl'el-as, Desde o Aviso
de 3 de :'\ovembro 17 3 que o deposito tem lugar sempre
que o e cravo litiga sobre a liberdade. li A respeito de
diversas medida aCCl'esc ntada' á lei: « Ant.es de t.udo, que
nece sidade ha da disposiçõe rigorosa d'e te artigo em um
Regulamento que deve er todo de favor á aiforria e emanci
pação? Ao demais essas di posir:ões são injustas e contrarias
á jUl'i prudencia, absolutas como estão redigidas. o caso
de hypot.heca ou penhor, v. g., . e, com os demais ben hypo
thecados ou penhorados, o cl'edol' fica pago, porque annullar a
alforria? ão deve figurar n'e te Regulamento uma disposição
como a cl'este artigo que desmente e cont.radiz a benigna
jUl'i prudencia dos tribunaes » (1).

6. - Commutações da pena ultima. - Já vimos o Vis-

(1) O Regulamento é de 13 de Novembro de 1 72, mais de anno
depoi da lei, o que, pela duvidajul'idica: - se a lei obrigava de·
pois da sua data ou da data do seu Regulamento, - era uma sen
sivel procrastinação das 1110dificaçõe: que elJa lroux.e ao estado
sel'vil. O e forço con ideravel pal'a a reforma tinha c gotado as
forças do Governo. É e sa tardança, es a inel'cia, e sa paralysia
depois da victoria, que inspira a en ura de Nabuco em seu dis
Curso de 13 de Junho de 1873 : " ... O que eu poderia dizer é que
fez-se a reforma e se parou alii... A sim que, a reforma não era
senão uma questão d'aquelle t mpo, e não um systema, uma poli
tica com os seus corol13.l'ios. " "Não e tá concluída a matricula",
diz o Vi conele elo Rio-Bl'anco, e abuco:" fada obstava a que o
Governo dé se meio no orçamento para remir as gerações
actuae , porque, tendo remido as gerações futuras, el'a preciso
daI' s!1tist'ação á impaciencia das gerações actuaes. II Sal'aiva;
- " E a grande injustiça da lei, não ter cuidado das gerações
ctuaes. II
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conde d ~ithel'oy ( ayão Lobato) declarar que o voto de
Nabuco era empl'e o que pl'evalecia pal'a os pel'dões. A ua
di po ição é pal'a abrandai" juanto pos iyel, no Con:elho de
Estado o rigor' da lei d 10 de Junho. A confissão i olada
do esc/'aYO não lhe ba 'ta para deixai' ex~ utal' a sentença
capital. cc Ainda não faltou, lil'á elle uma vez, no pl'oces o
por crime de morte commetLido por e 'cl'avos e ujeito, ao
exame da ecção, a confissão de ses infeliz s. Esta obsel'va
ção determina a cautela de não onual' n' ssa pl'ova quanto
aos e. cI'avos. O desgo to da vida póde explicai' a fl'equencia
d'essa confissão dos eSCl'avos. Ipiano falia d um SCl'avo
que falsamente se declal'ou culpado de uma morte para não
recahil' em o podei' do senhol' » (1869).
_ Essas são intervenções no sentido da lib rdade ou no in
tel'esse de e 'Cl'avo. Outra, pOl'ém, são em defesa da sociedadl,
ou em equidade ao pl'opl'ietari6. As im :
. 7. - Imposição da pena. - Quando o cl'i me d e Cl'avo toma
PI'0pOl'ções de pel'igo social, capaz de levar o pan ico ao seio
das familia' do senhores, i oladas, pel'didas, entl'e a mas a da
escravatUl'a accumulada em suas senzalas, elle é de opinião
que se execute a pena. A' im, no caso dos es I'avos de João
E leves de Sant Anna, condemnados á morte POl' tel'em as assi
nado cl'uelmente seu senhol" senhol'a, um filho, duas filha , um
néto, um genro dos mesmos senhores e uma:aggregada (Setem
bro, 1867) : « Este crime tão hOI'roro o, pelo numero e quali
dade das victimas, assim como pelas cil'cull1stancias exteaol'di
nal'ias que o aggl'avam, commettido outl'osim pOI' motivos
que ameaçam a sociedade e não podem deixaI' de causal'
gl'ande alal'ma a todos os senhol'es de e cra os, deve, no
conceito da Secção, seI' punido com toda a sevcl'idade e
promptidão ... Se o q.uadl'o de tantas execuções a um tempo é
horrol'oso aos olhos de V. 1\1. I. e l'epuO'nante ao' nosso.
costumes, a Secção de Justiça propõe a V. M. 1. o al'bitl'io de
distinguir dentl'e os réos o escravo Bel'nardino, pal'a que seja
executada a sua condemnação, e commutada a dos OUtl'OS em
galés perpetuas na ilha de Fernando. Foi Bel'llal'dino a
causa do cl'ime, foi ene quem começou a pel'peteal-o, quem
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seduziu con trangeu o. outros escravos' é elle um monstro
de ingl'atidão, pOI'que matou sua senhol'a que fóra como
sua mãe, que o amamentara ao seu eio. ])

8. - e o c cl'avos não matriculados, por não se havei'
abel'to a matl'icula nos respectivos logares, deviam ser reputa
do Jivl',? - A • ec ão do negocio. do Impel'io opinou favo
I'ayelmente ao. e cl'avos; ~abuco pronuncia-se POI' um novo
prazo fundado no pl'incipio': - ao impossiyel ninguem é
obl'igado, e contra o imp dido não COITe o tempo. II: Não
havendo I'egi tro, não corl'em o prazos e não ha pos ibili
dade de mOI'a não cabem qua squer pl'e umpçõe que a lei
fundou n'e sa m ra ..... A re peitavel ecção do negocias do
Impel'io não attendeu bem ao gl'ave inconveniente.. de
ol'dem publica que [.'odem resultai' de obl'igar todo' os senho
res de um luaar a PI'OPÔl' acção ordinal'ia de e cl'avidüo
contra todos o e cl'avos. de um logar. (1) »

9. - I ei de 7 de 1 oyembro de 1831. - Nabuco conti
nua a pen ar c mo quando Mini ·tro da Justiça no Gabinete
Pal'all'í. A e' e respei to lIe e 'creve ao Vi conde de Jagual'Y
(relatai' da SecÇ<'lo) uma cal'ta, de que a re i tencia ao movi
mento abolicioni ta fal'á depoi' grande cabedal. (J. °negocio
é muito ?TaVe e de fune ta on equencia.. », dizia Nabuco
ao eu c llega ue Se ção; « importa o me mo que uma propa
ganda official de in Ul'reição. Que PI" iden tes! Depois de mais
de 30 annos é que. e lembl'a o Govcmo do paiz de entender
a lei pai' tal modo! Acho bom o parecer de ,. Ex., ma eu
lhe aCCI'e c ntal'ia alguma palavra. »e refort;a-o podel'o
samente, ao seu modo (OU1.U 1)1'0 , ·1 14).

(1) A consulta é de 2D de Seternbl'o de 1874, tI'es annos depois
da. lei.
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III. - Direito Administrativo.

-1. - Contencio o Administrativo(1).-A principal que tão,
n'esse direito, é a do Contencioso Admini tl'ativo, que" "abuco
sempre prol1iga, mas sobre o qual assenta, por assim dizer,
a administl'ação do Imperio. São numero. os os pareceres, em
que Nabuco sustenta a inconstitucionalidade do Contencio. o
Administl'ativo. Assim, em um conOicto entre o Pre idente
de S. Paulo e o Jui~ dos Feitos, Nabuco é voto divergente:
« Ainda me. mo, dizia elle, admittido entl'e nós o Contencio o
administl'ativo, o qual importa a violação do AI't. '179 ~ 12 da
Constituição, visto como o Contencioso Administrativo suppõe
o conOicto que o torna effectivo, e o conl1icto exige e encial
mente o CLVOGa1' e sltsta'l' 1t1n lJ1'ocêsso pendente do Pode?'
Judicia1'io ..... » (Julho, 18'16). Do contencioso elle Linha dito
em outra consulta: cc ." o Contencioso Administrativo, que da
FI'ança se tem querido tl'ansplantal' para o nosso paiz, sem
ao menos organizai-o como na FI'ança e até indo além da
França. No Brasil essa jurisdicção administrativa implica com
a Constituição do Imperio, que não conhece outro P der Judi
ciario senão composto de juizes perpetuos, ou Jurados, e dos
tribunaes que determinou. II E, em um conflicto, por embargo
de obra nova, entre o Juiz dos Feitos e o Presidente de
S. Paulo: « Legem habemus. O nosso direito con titucional,
absoluto, como é, a respeito, da garantia da propriedade do
cidadão, prohibindo o uso e emprego dessa jurisdicção, senão
mediante desapropriação, exclue qualquer pretenção fundada
em lei estrangeira ..... Que sel'ia da garantia da propI'iedade,
se, por um decreto de conflicto, o Governo Geral ou Pl'ovincial,
independentemente de desapropriação e indemnisação prévia,
pudesse usar e empl'egar a pl'opriedade do cidadão e sustaI'

(1) Ver Apontamentos sobre o Contencioso :Administrativo,
por Henrique do Rego Barros, Laemmert, 1874.
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as acçõe po se orias que as lei lhe permittem? D _ a ques
tão da me 'ma Pre, idencia com a Companhia Sorocabana, em
que aquella d lara o conOicto, ictheroy redige um extenso
pal'ecer u tentando o acto. Nabuco opina em contrario, em
poucas palavras : ,,1.0 ão ha tal Contencioso Adminis
trativo provincial, que o Presidente suppoz, e pelo qual se
julgou aulol'izado para suslaf e avocar uma causa pendente
do PodeI' Judiciario; Art. 179 ~ ,12 da Con tituiçào; Imperial
Re olução de 22 de Dezembro de 1866. 2° Quando tal Con
tencioso Administrativo provincial houvesse, Ile não podia
comprehendel' o ca o, que nào é technico da admini. tração, e
que aliá e refere á paIte consensual do contracto, sendo
que n'e. e ca o procedeu o Pre idente, não como poder, mas
crmo pal'te contl'actante. (Hel1l'ion dePansey, LafelTiel'e, etc.).
3.° Todavia o juizo arbitl'al necessario e tá abolido, e não
podem a parte restaurai-o P/'ivalofll1n cOlIsensus jlt1'i
publico lIon del'ogal. 4.° A parLe devem reCOl'rer á acção
ordinaria. »

2. - Impo 'içào, pelo Governo, ao parti ulare do juizo
8rbiLl'al nece ario. Que tão (la ompanhia Cily Impl'ovements.
« A 13. a condi ão do contracto cal'ece de força legal para
obriO'al' o pal'liculaI'es, - porquanto a I i, que auLol'izou o
Governo para contracLaI' a empreza, não o autorizou para de
rogar em favor d'elh a jUl'i dicção commum estabelecida no
paiz; ora, é pt'incipio con ,titucional, o qual c nsLitue uma
da garanLia individuae, que, ri x epção da cau as, que
por ua natUl'eza pertencem a juizos particulare na onfor
midade da leL, não hav rã fÓl'o pri ilegiado nem commis
sõ s especiaes nas causas ci eis ou Cl'imes. D O Codigo
Commercial e ·tabeleceu o juizo aIbitral nece al'io (pela Con
stituição era facultativo), ma respeitou a dau ula de que a
sentença só sel'ia executada sem recurso, se assim con encio
nassem as paI tes; tambem o Reg. 737 de 18ÕO : - Só é de
mister o compromis o (no ca os em que o juizo arbitml é'
nece sario), se as partes quizel'em de i til' dos recur o legaes
(Art. 11,13.). N'essa consulta Nabuco tem um embate com o
Marquez de Olinda.
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A que tão rept'Oduz-se m relação á desapropriações neces-
arias ás c tl'adas de feno (:.\fovembro de '1814), e Nabuco

opina: « Hei ugna ú inlen ã do Legi 'Iador, porque l' pugna
á mOI'al e lI.iU ti~a, um Juizo A!'bitl'al, m o qual, no ca o de
divergencia dos al'bitl'os, o tel'c il'O ar'hitt'o, que é o voto de
cisivo, fos 'e exclusivamento nomeado paI' urna da partes. A
legi lação ex epcional de J8õts 6 compI' hen]e as estradas
pertencentes a empl'ezas e companhia '... As outl'as, que são
do Estado, ficam sob, o dil'eito commum, qu é a lei TI.O W'3
de '1845.-Em yel'dade, toda excepção ésl1'ict.ijll1'i ,1na.xime
em matel'ia de juri dicção, sendo que toda jUl'i 'dicção exce
pcional é, por sua natul'eza, impl'ot'Ogavel e não pôde iI' além
do seu objecto expl'es'o e definido na lei. E te pl'incipio, que
~ um axioma, está virtualmente consagrado no Al't. '119
§ 11 da nossa Con ti tuição. »

3. - Direitos auquil'iclos elos funcci nal'ios e Outl'OS (1).

(1) Em Janeiro de 1873 Nabuco estabeleceu a, im, no Senado,
a, ua doutrina sobre a applica '~LO, em direito publico, do lrin
cipio da não ]'etroactividade das lei'.:

« Sr. pl'esidente, o meio que os juriscon'5ultos achal'am para
re '01 ver a gl'anue difficuldade do facto passados, con iste no
dil'eito adquirido; muito esrol'~o têm feito elles para reduzi I a
idéa do direito ad luil'i lo a uma. ynthe. c; mas não o têm podido
fazer; e pois l'eCOl'I'eram á anal' e, estabelecendo infinitas
di.·tincçães a respeito das diversa relação juridicas, como as
que proce'dem dos contratos, LIas 'uccessães, das penas, etc.
Quando se tmta, porém, da: rela.~ães do dil'eito publico, como é
a de que tl'atamo', não lJa que t~LO, o legisladol' nilo rocua senão
perante o facto consummado, pOl'que Ó o facto con ummado con
stitue o direito adquil'ido. A lei, como dizia POl'talis, marcha,
destróe o que ex:iste, cl'êa o que não existo, c não póde encontmr
embaraço nos intCI'esses privado, , que ainda não constituem di
reito perfeito ou adquirido. ssim nas relaçãe do direito pu
~lico, direito adquil'ido, é o facto consummado, e pois a expectativa,
fundada na lei, a lei póde deslt'uil-a. Neste caso estava a anti
guidade, sol re a qual, até á pl'omoção, o legislador póde legislal'
Conrol'fue as convcnicllcia pu blicas. »

Em outl'o topico :
" A nos a Con tituição consagra o principio da não retroacti

vidade da lei, principio-já consagrado pela legislação romana
nas palavra - non aclfacta prceterita revocare : assilU que, a.
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- A As embléa PI'ovincial do Pal'á reduzia a um os doi offi
cio de tabellião, cl'eados paI' uma lei provincial anterior; o
erventllario vitalicio l'eclama. Doutrina: « O emprego é

CI' ado por uLilidadc publica e por utilidade publica póde sei'
supprimido; - não ha direito auquil'ido, porque o legi lador
conced , mas não se obriga' nem o serventuario póde exigir
ex debito uma indemni a ão, que tem sido empl'e concedida
p J' equidade e por motivos de boa administração. »

lei é retroactiva, quando e refel'e ou é appli ada a facto pl'ete
rito. Muito bem: todos acceitamo e te principio; ma o que são
factos pretel'itos? Ei aqui a que tão.

II Depoi de longa contl'ovel' ia, a maior parte dos autOl'es en
tcn le, como facto pl'etel'itos, os que estüo f6ra da ac ão do legisla
dOI', porque constituem direitos adquiridos, ómente o factos já
con umado ante' da nova lei; a contrario, e por consequencia
e tão ao alcance da nova lei, como mel'a expectativas, os factos
que ao tempo d IJa não e tavam completo. ão con titue enão
uma expectativa a antiguidade, pOl'que apenas é uma habilitação,
uma capacidade para o accesso, e não ha poi facto onsulTImado,
direito adquil'ido 'enão quando e l'ealisa o accesso, que é o objecto
da an tiguidade. Se a antigludade é uma habili tal;âo, ulOa capaci
dade, a lei bem pode legi lar 01 I' ella, em quanto o acce so se
não dã. Um individuo, Derbi grafia, tem o tempo de residencia
que a lei exige para naturali ação; ma uma lei s bl'evem, ante
de confel'ida a natuT'alisação, e e, ta lei exige mais tempo de re
sidellcia que a lei antel'iol'; dir- e-ha que o facto da naturali ação,
ainda não completo, e tá fÓl'a do ai ance da nova lei, e é um di
reito adquirido'! Certo que não. Uma lEi pal'a o intersticio, do
posto milital'e, exige cel'to tempo; sobrevem, pOl'ém nova lei,
ante d haver promoção, e determina mai tempo. Dir- e-ha
quo o ol'ficial lue tillba, ao tempo da nova lei, a anti~uidade exi
gida pela lei [lntel'iol', tem um dil' ito adquÍl'ido? Entendo que
não: nesses dois caso ó havia uma expectativa, que a lei,·pol'
motivos de ol'dern publica creou e pOI' motivo de ol'dem publica
derogou. Sem a natural i açâo, sem a promoção não ha facto
consummado nas 11ypothe es referida. "

:tvlai de vinte annos antes, em di CUI'. o de 15 de lI'laio de 1851,
eUe sustentara o mesmo principio, sem o qual não ha adminis
tl'ação po ivel:

ão ha direitos adquiridos pelos empregados publicos contra
o intel'es e publico; não admitto absolutamente a idéa que e
pl'e uppõe de contractos do Estado com empregado : todo o
titulo lhes ão concedido com a condi~ão 1.0 de bene ge erini;
2. 0 na fÓI'l1la da lei ou salva a lei. 1.
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A mesma doutrina em outro pareceI' sobre o regimen da
aposentação: « ... sendo que me pareceu inadmissivel e illo
gico que o tempo da aposentação fosse o da lei anterior, c o
ordenado Lia aposentação o da lei actual; uma e outra coi a
são connexa,s. I ão posso admittir es e ela terio tlos direitos
adquiridos. Quando a faculdade procede, não do contracto,
mas da lei, eu não compl'ehendo direito adquirido sem o facto
consummado. Seria absurdo que o legislador não pudesse
mudar o estado actual das coisas, embaraçado p l' conces 'ões
ainda na expectativa. Quer-se o tempo da antiga lei, mas não
se quer o ordenado d'ella. A logica eda que o uppo to di
reito adquil'ido se extendesse á penalidade di ciplinar ao
tempo do tmbalho, e ás outras condições favoraveis da data
da nomeação ... Entendi e entendo que a Impel'ial Resolução
de '1861.>, que tive a honra de referenciar, não tcm outro sen
tido senão e te: a aposentação quanto ao tempo, assim como
quanto ao ord~nado, é regida pela lei actual. »

4. - Se o I'egimen da nossa legislação começa da data da
lei ou da data cio Regulamento, a proposito da apo 'entadoria
reclamada pelo Barão do Penedo, clemi ttido por Zacharia . ;
doutrina qu , contra Nabuco, Zacharias sustentava ser a data
da lei? A data é a do Regulamento. « Com effeito, é este o
principio que resulta do complexo dos factos havidos na exe
cução das nossas lei' mais importantes (que os factos havidos
entre a data da lei e dos regulamentos se considel'am anterio
res á lei ou ainda não regidos por ella). A Secção cital'á a lei
da refol'ma hypothecaria, a lei que revogou o juizo arbitral
necessario, e a lei relativa és tel'ras devolutas no Imperio. A
execução d'essas leis começou com os Regulamentos ê1ue ellas
autorizaram. Todavia em todas essas leis havia principios
geraes e fundamentaes, que não dependiam dos regulamentos
que ellas autol'izavam. E que a unifol'midade da lei não per
mitte que ella seja executada em parte, e em pal'te não.
(Dalloz.) Não colhe o argumento fundado em que seria I'epu
gnante á dignidade da lei que, promulgada e publicada ella,
contra ella e pI'aticasse, porque este facto occorl'e frequen tes
vezes quando a lei marca um prazo pal'a sua cxecução, como
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maI'COU O I't. 912 do Codigo do Commercio. Ao contral'io, é
mais repugnante ao fim da lei que ella obrigue a uns e não
a outl'OS e tenha imperio em uma parte d'ella, e não in
totum. »

5. - Se a suspensão da emissão de que gozam os Bancos
viola diI'eitos adquil'idos'? « O acto reclamado, o decreto de
21 de Janeil'o (Iontevidéo), uspendendo a emi são concedida
aos Banco, não violou dil'eito adquil'ido (Kluber), visto como
não se pódc tel' como dil'eito adquirido uma faculdade conce
dida pela lei, e que 101' utilidade publica ella retil'a : essa fa
culdade é, na phl'ase de l\Iel'1in, uma coisa ainda em suspen-
ão, chose encol'e en s'llspens, e que entl'a no dominio da

nova lei. .. Em materia de ordem publica, e como tal tem sido
considerada a l'egulação da moeda fiduciaria do paiz, dil'eito
adquil'ido só é o facto con. ummado, pOl'que só e te e capa
á acção do I gi ladol', e induz o effeito retroactivo da lei,
quc sobl'c elle dispõe. Afól'a as faculdades que dimanam dos
contractos, as fa uldades inhel'entes ás pessôas, por vil'tude
de uma lei, podem seI' til'adas p r outl'a lei. Ninguem dirá
que a I gi.lação Ingleza, em 1844, e a Bl'azileil'a em 1860,
impondo condições e l'e tl'icções is emissões dos Banco, vio
laram o direito de emis ão oncedido pOI' lei anteriol'es. »

6. - Impu to de l'enda. Immuni lade das apolices. - Tra
tando de novos impostos em t861, Nabuco mostl'a-se favoravel
á taxação da I'enda movel- : « Concordo com a Commi são
em que a renda movei deve contl'ibuil' para as de pezas do
E tado, pOl'que ainda hoje ella não contl'ibue na pl'oporçào
do seu progressivo desenvolvimento; » não lhe pal'ece, po
rém, justificada a excepção a favol' da agl'icultura, que viola
o pl'eceito da Constituição Ai't. '119 § 15 : - Nlnguem será
isento de cont1'ibul1' pal'a as despezas do Estado, em p1'OpOl'
ção dos sellS have'l'es. « Os agl'icultol'es mel'ecem toda pl'O
tecção do E lado, mas não' podem quel'el: urna excepção, que
os equipam aos indigentes. » Repelle entl'etanto a imposição
sobre as apuli es e formula o noll me tallgBl'e que depoi
sel'á invocado no Parlamento, em 1819, pelo Mini tI'O da Fa
zenda para exclui l-as : - « Não tenho outl'a f01'mula enão
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esta - Noli me tangue, Não concoruo com a revogação do
Art, 31 da lei de HS de Novembro d 1821. A fé dos con
tractos, o respeito devido aos direitos adquirido., pelo menos,
devem salvar as apolice emittidas até á data da lei. » ,

1, - Dil'eito municipal. "Libel'dade de matan<:a. - C[ A
minha opinião n'esta materia é a liberdade que a Constituil(ão
do Imperio garante (A1't, 1.19 § 24), que os prin ipios da scien
cia economica consagram, que existe em quasi todos os pai
zas ... Entl'e nós a experiencia das re 'tricções tem sido dolo
rosa e funesta; quel'endo evitar o monopolio de uns, criamos
o monopulio de outros; pal'a favorecer o productores ontl'a
os marchantes, inventamos uma concurrencia artificial, uma
fuça, em que os marchantes I'epr'esentavum o s u papel e, si·
muladamente, o papel de pl'Oductol'es. Tambem opino pela
revogação do Regulamento de 1843, que limita u matun a.
Esta limitação é um attentado contra o direito de propl'ie
dade. O MatadoUl'o Publico deve receber e matai' todo o gado
são que o cidadão quizer matai' para vender; se o Matadouro
publico é in ufficiente, ou se crie outl'O, ou se concedam a
matanças particulares com a inspecção omcial. Limitai' o
numero, é limitai' a propriedade. ))

Consultado sobre o caracter de uma sociedade, organizada
em Pernambuco, para venda de carne vel'de, declal'a o objl' to
« manif stamente offensivo da sã Moral. Cumpre promover
uma postUl'a prohibindo es as colligações, »

8. - Nomeação e demissão de empregados municipaes.
- « A autonomia local é um elemento ele fOl'ça intrinseca
da Inglaterra, como a centmlização a infelicidade de outros
povo, aonde se não vê a expan ão da iniciativa individual
e a actividade local. » Cita : « Para governar bem, é preci o
governal' menos. )

IV. - Direito Ecclesiastico.

Em relação a duvidas entre o E tado e a Igreja, as contri
buições mais importantes de • abuco foram o seu pareceres,
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quc já vimos na qu sLão religio a. A esse conflicto prende- e
a sua conhccida consulta (l~ cle Fevereiro de 1810), sobre o
enLerramento de indivíduo a quem a Igl'eja nega se sepul
tura em aOTado, no . cntido de conciliar a pratica da IO'I'cja
com o dil'eito civil de epullma.

1. - Casamentos Evangelico . - Uma das mai~ energicas
int rvençõe de Nabuco foi na que tão da validade dos ca. a
mcnLO' acatholico , que algun parocho não consideravam
impe<.limenLo pal'a nov ca 'amento na Igreja CaLholica. Trata
se de <.lua prote tantc . « Em meu conceito, diz elle a
dita <.lua Allemã. e tão incur. a no rime de polygamia,
punido pelo \.rL. 249 do Codigo Cl'iminal, por trem on
trahido matrimonio, sem ter sido o primeiro di 'olvido por
meio da ac tio e jUI'i dic ão compeLentes, estabele idas pelos
Al't. 8 c 9 d Decreto 3069 de 1869. Tambem em meu con
ceito, o parocho e tá incUl' o no Al'L. 241 do Codio'o Criminal
pOI' t r I'ccebido m mall'imonio p s oa que não e mo 'tl'a
I'am habilitada, na confol'midade do .obl'edito DecreLo, com
sent n a da juri dicção compctcnLe, annullando e di solvend
o vinculo a que eIlas e 'Lavam adsLricLas. Devo finalment
notal' que o L° cl'im tem acção publica que o Governo pudc
mandar intentar; que 2.0 ó póde Cl' pel'~eO'uido leI.
offendido . » (Maio 1813.) A que tão tem oTavidade ec I 
sia Li a, por au a da atÜtucle dos Di. poso O lini tI'O con
suha novamente a Nabuco, que repete a suas conclusãc ,
accl'e 'centando a I'azão anonica: -que o Papa Innocencio IÍr
define cla.l'amentc que o ca am nLO do infieis é indis oluyel
pOI' dir ito natmal e divino, ao menos qnocl vinculllln. No
ca o <.le um do conjuge con erter- e á fé e o outrà não
(Iuercr ohabital' com ellc, « grandes Canoni La , diz ellc,
pI'onunciavam-se no sentido da di solução in (auol'em (iclei.
Não a sim o Cardeal de La Luzerne, que só admiLLia a epa
ração da habita ão, opinião que o Conde de Jmjá chama
plausiuel. » Seu conselho era e te : « Convem fazer ntir
ao Di pos os oTandes inconvenientes de ordem publica, que
e devem dai' com a repI'oducção d'este facto, que affectam

m. 31
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a mOl'al, o nossos costume, a paz das familias e a imrni
gmção estrangeira. ,)

2, - Sobre o acto do Bispo de Pernambuco, que tOI'nou
dependente de licença o exercicio da adyocacia no fóro ec le
siastico, - Nabuco ustenta o direito do Bi po, fundado soli
damente no Art. 1138 Tit. 12 do Regimento do Auditol' Ecclc
siastico do Arcebispado da Bahia, e firma o seguinte prin ipio
de direito: « Não e pode considerar derogada pelo de u o
urna attribuição criada expre samente pela lei, porque tem
deixado de ser exercida POI' certo tempo. Essa del'ogação pelo
desuso é possivel nos paizes, aonde rege o diJ'eito eostumeiro ;
é, porém, anarchica e perigosa nos paizes, aonde a lei é
escripta e tem uma fOl'ma estabelecida. 1>

3. - Conversão forçada dos Bens das Ordens. - EncalTe
gado de organizar, como Relator das Secçõ s de Ju tiça e Im
perio, o Regulamento neces ario para a execução do ArL. l8
da lei '1164 de 28 de Junho de 1810, Nabuco escusa-se.
« Tenho intentado, por muitas vezes, e se tl'abalho, e creve
elle ao 31inistro, lllas sempre de isto d'ellc pela difficuldade
que encontro na opinião systematica, que, como enador,
manife tei na ses ão de 18 de Junho do anno passado. »

4. - Fiscalização do Governo sobre a gerencia das Admi
nistrações das Corporações de mão-morta e e pecialmente da
Ordens Regulares, - parecer publicado no Tomo lU da Con
sultas Ecc1esiasticas.

õ. - Opção de bene[]cios eccIesiastico . desmembrados: - «

Aopção funda-se no me mo vinculo preexistente cntl'e o Pal'o
cho e as ovelhas de ambo os ditos beneficios, e a tra lada~ão

suppõe a dissolução do vinculo contrahido e fOl'maç5.o de um
nov com a segunda igl'eja. A opção dos beneflcios desmem
brado' tem pel'feita analogia com a op ão dos beneficiu in
compativeis, opção incontestavel conforme o direito canonico.
A opção tem sido sempre consagrada pelo nosso direito pu
blico em favor dos empregados vitalicios, quando os seu
empregos são divididos. »
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V. - Direito Militar. - Questões de fôro. 
Crima militar. - Coisa Julgada.

1. - Duvida uscitada sobre a segunda parte do Art. 119
do Dccreto de 30 de Abril de 1860, que reorganizou os Arse
naes de Marinha do Impedo. - _abuco concorda com o Vi 
conde de AbaeLé, porquanto quae quer que ejam as conve
niencia do serviço e a apparencia da . inducções em contrario,
nada pMe prevalecer contra o principio invocado pelo me mo
Con~ lheiro de E tado, isto é, que só uma lei elal'a, exp1'essa
e pos itiva podel'ia, sem violação do A1't. 179 da Constituição
do Impel'io, sUJeitaI' cidadãos não milita1'es a Tl'ibunal, pl'O
cesso epenas milital'e . Não importa que e e Tribunal, que
e e pro e o, que essas pena tenham ido estabelecidas por
lei ant rior, I ais que foram estabelecidas para certos jusLi
çavei: qu não aquelle de que se trata: a juri dicção espe-
ial é sll'icti jU1'is e não pMe, por con equencia, iI' além da

comprehensão da especialidade que a lei definiu. » (M de
Novembro, '1866). Pede a revogação do decreto de 1860, em
homenagem â Con tiLuição do Imperio.

2. - Con ulta sobre a competencia do fôro para julga
menLo do crime de morte, commeLtido pOl' um imperial maf'i
nbeil'O, em uma das l'uas do Rio de Janeil'o: « O Art: 8.° do
Codigo UO Proce so só man teve o juizo militar para conheceI'
dos Cl'imes pU1'amente militares. E ta clau ula - pn1'amente
milital'es - importa a di Linc ão que o direito Romano con
sagrava: lllililum delicta sive admissa aut Pl'opl'ia sunt aut
Cll1n cretel'is communia; propl'ilt1n militis est delictwn quod
quis uli miles commitlit. L. 2.", 49 16. Em Fl'ança, Belgica,
e OULI'o paizes, a competencia miliLar é pl'O 1'atione persol/ce;
entre nós, onde o cI'ime tem que ser lJ1l1'amente mi/Um' para
pertencer ncompetencia militar, elle t 111 que er ela ificado
não pl'O I'atione pel'sonce, ma tambem pi'O I'Cltione matel'im.
Não basLa- que ~ja commettido pai' militai" é preciso que, pai'
sua natureza ou 101' alguma razão e pecial, seja militar. _"'e te
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sentido o crime commettido pelo imperial mm inheil'O, por ser
contra outl'O, é militar, po 'to que por sua natureza eja
commum. »

Outra que tão: a da coisa julgada. Marianno tinha sido
absolvido pelo jury, nenhum recur'o havendo sicl intel'[)osto
contra a sentença que o ab olyeu. « ão obsta á coisa julgada,
como foi magi tralmente demon tl'ado pelo Conselheiro de
Estado Paranhos, a incompet ncia do juiz que proferiu ( ab
solvição. E ta é a doutrina dos autore , a juri pmd n ia do
paizes cultos. Esta a dispo:ição da Constitui ão do lmperio
(Art. 179, §. '12). Tal é o valor da coisa julgada, que no ca o
de tel' o Poder Judiciario julgado um negocio administrativo,
não é mais pos 'ivel o conflicto : é e. ta a doutrina e a juri.
pl'udencia da Fran a, de onde o Regulamento do Cons lho ue
Estauo derivou as di posi ões relativa ao conflicto, 'endo 100
o dito Regulamento, Art. 24, ó autoriza o conOicto, quando
a autoridade judiciada está conhecendo de algum objecto ad
ministrativo, ficando a sim salvo o caso de que uefinitiva
mente conheceu (2'1 de Nov mbro, '1866). »

3. - Conllicto entre o Commandante das Arma de Per
nambuco c a Relação da Provincia, recusando a aut ridade
militar cumprir uma ordem de habeas-co1'p~tS em favor de um
alferes do exercito. - Nabuco analysa n'e se I arecer o que
seja crime militar, sua jurisdicção especial, crime de sedição:
« É muito duro que o cidadão seja arrancado dos seu juize
naturae e sacrificado ao despotismo militar, sem qu possa
valel-o, porque nada nle o Poder Judiciaria que o protege.
Que o Poder Judiciario nada yale, mo tra-o de sobejo es e acto
do Presidente da Provincia de Pernambuco, que su ·tou, sob
o pt'etexto de conOicto, a jUI'i dicção de um tI'ibunal . uperior,
qual ca Relação. 'ão é este acto a violação do r\.rt. '119, § 12,
da Constituição, o qual diz as im: - « enhuma aULoI'idade
poderá avocaJ' a causa pendentes, sustal-as? » Preyejo que
a cau a d'este attentado está no fat'al Contencioso Administra
Liv e consequente conflicto, que, em lei e contra a nos a lei
fl!lndamental, traduzimo da França, cujas lei valem mais que
as nossas. Pois bem, a França não admitte Contencioso Ad-
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mIm trativo e confiicto em matel'ia cI'iminal. Pas ando este
tri te precedente, a jurisdicção cl'iminal dos tribunaes ficará
paralyzada pelos conflictos; lualquer processo de responsa
bilidade contra empregado, que cumpriram a orden do Go
verno, não il'á p r deante, e os Com mandantes das arma ,
sujeito por eu crime ás Relações, tambem ficarão im
punes segmos pelo connicto. E preciso que o PodeI' Judi
ciaria eja l'e peitado c mantido; se elle abusa, o remedio é
I'e pon abili 'al-o, e não paralyzar, illudil' e u UI'par a sua ju
risdicção. » (H> de etembro, 1815) (1).

(1) A e','a 00 ulta fez Ruy Barbo a (petição de Habeas-Corpu
em favor dos pl'e os civis do Jupiter) a seguinte referencia, 1'e
pl'odllzindo Olltl'O fl'agl1lento do pal'ecel' :

,,~lai tude e . a yerdadejuI'idica -(que no crime de edição
commettidos por milital'e Loca ao füro ol'dinal'io a fOl'mação da
culpa), - se illumina ao contacto d'aqllella genial intelJigencia
de Naullco de Araujo, cuja.. opiniões atl'avessam a juri pruelencia
nacional como um longo sulco de claridade meteorica. O gl'ande
luminar da CorOa enunciava, na e ção de Ju tiça do Conselho
de E Lado o eu pal'ecel acerca de um conflicto d juri dicção
entl'e o l'ôro ommU1l1 e o fül'o militai" pOl' occasião do proces-o
do alfel'es J\'lanoel de A 'sumpção Santiago, indiciado em Pel'
naml u o, no cl'ime de edição. Ei as sua' palavl'a. :

"D de (lue o art. 8.° do bodigo elo proces o criminal reduziu
• a jllri dic ão milital' aos cl'imes puramente militares, não é
" mnis po ivel cal'ã-ctel'izal' tae.' cril~1e. ,ó e só pela qualidade da
II pe . oa que os COlUmetta, - l'ationc personae.

" E preci '0, para q ue o crime eja pUl'amente militar:
" 1.0 Ou que eja militar por ua natureza, isto é, contra a u

" bordínaão, bOa Ol'elem e eli-ciplina militar;
" 2.° Ou que, posto eja commum, tenha alguma razão e~lJe

« cial, que lil'ectamente afl'ecte a subol'dinação; büa ordem, ou
" disciplina milita!'.

« Ol'a, papa que assim seja, é preciso que o indiúduo o C01l1
« metta ut miles (Lei romana 2.°, D. 49, 16), que esteja sob a
" úancleiras, ou em actividade, ou no exercicio do posto, ou nos
" quarteis, praça, fortalezas, etc.

" Quanto ao 1.0, o cl'ime de secti ão não é militar por sua na
" tureza ; pOl'quanto no elemento que o constituem não entl'a
" a subordinação, bOa ordem ou di ciplina militar.

" Quanto ao 2.°: O crime imputado ao a fere Santiago (reI'01'
II mado), evidentemente não e J'eveste ele algumas das razões



486 l\I ESTADI TA DO IMPElira

4. Proseguimento nos processos de clime militares
no caso em que dos Conselhos de inye tigação se erifique a
não culpabilidade dos individuos processados. - Doutl'ina :
1° Que os Conselhos de inyestigação, depoi do Codigo do
Processo (Art. 1DD, § 3), con tituem uma base essencial dos
Conselhos de Guerra, não podendo proceder-se a este sem
ter havido aquelles. 2° Que, todavia, os Conselhos ue inves
tigação conservam o mesmo. caracter que tinham antes do
mesmo' Couigo, porque não lhes foi por elle conferida j Ul'is
dicção que não tenham pelas leis militares. 3' Que, portanto,
os Conselhos de 'investigação não valem senão como infor
mação, podendo a autoridade competente conformar-'e ou

fi especiaes prenotada , que tem relação com a ubol'dina ão,
fi bõa ordem e di ciplina militar.

" Mas o art. 2-15 do Reg. n. 120 de 1 42 dispõe:
fi Que, se na rebelliões ou sedi~ões, entral'em milital'es, sel'ào

fi julgados pelas leis e tl'ibunaes militares; e assim, se a' justiças
fi civis os achal'em envolvidos no. proce sos, que ol'ganizarem,
fi remetterã:o á. competente' autoridade militares as copias au
« tbenticas das peças, documentos e depoimentos, que !lle fize
fi rem culpa.

fi A questão está, poi , nesta disposição excepcional.
" fi A disposição, porém, não attl'ibue á jurisdicção militar senão

, " o julgamenio do crime.
fi A investigação do cl'ime e a qualificação do crime comi etem

fi á autoridade civil.
fi E não poderia ser de outl'O modo, visto como o crime é con-

• nexo; porque compreltende militares e não milital'es.
(( E dal'·se-ia, aliás, o ab urdo de ser punido um militar pOI'

fi uma sedição que não houve, por sedição feita por elle ó, quando
fi a sedição só póde ser feita por vinte pe 'soas; dar- e·hia a illega
fi lidade de ser punido um crime militar sem a essencial inves
fi tiga ão delle, que as lei militares exigem.

fi A competencia, pois, da jurisdicção militar sÓ7nenie começa,
fi sómente se firma pela remessa da forma ão da culpa, pl'ocedida
fi pela autoridade commum ou criminal.

ão podia, portanto, o commandante das armas pl'ender um
fi all'eres refol'mado, por um Cl'iOle cOOlmulU, sem a prévia inves
fi tigação ou formação da culpa da autoridade civil. "

" o mesmo sentido ", diz Ruy Barbo.-a, I' opinou o Visconde
de Abaeté, tl'anfundindo-se o pl'incipio definitivamente no patri
monio judicial das res judicatce "
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n50 com a conelu ão d'elles e mandaI' pl'OceJel' ou não a Con
elho de Guerra. » (L869) (1).

VI. - Direito Internacional Privado. - Questões
de nacionalidade, naturalização. - Estatuto
pessoal e real. - Convenções consulares.
Extradição .

. 1. - O Mini Lro l'ienLal, em 1866, olieita do no o Go
verno a mais explicita manifestação da sua opinião a re 
peito da eguinte conelu ões : « Que o filho legitimos de
pai brazileiro ou ilIcgiLimos de mãe brazileira, na cidos em

-Lerritorio oriental, t: que têm vontade de con el'var a nacio
nalidade da patl'ia do eu nascimento, são para o Brazil e no
Brazil cidadão ol'ientae , e que os Brazileiros de nascimento
ou de origem, que se natmalizam no Ul'uguay, pel'dem por
esse acto sua qualidade de Brazileiros e adquirem'a de Orien
taes. » - « AIludio, porém », accrescenLa abuco, cc a eCl'e
taria de Est.ado numa hypothe e, não sei e suscitada por ella.,
ou pelo Ministro Oriental, isto é: que o cidadão·Brazileil'O que
não tivesse residido na Republica Oriental, ma re idente no
Brazil, não podia ser pal'a o Bl'azil e no Brazil con iderado
como cidadão Oriental, mediante a naturalização oncedida
pelo Estado Ol'ienLal, porquanto não é livre ao Brazileiro que

(I) E numero as outras questões. Entre o ponto de doutrina,
n'um conflict.o de attribuição por cau a de um habea -corpus
dado em crime arguido de militar sem o er: " Podem a Assem
bléas Provinciaes, legislando sobre COI'pO policiae, conceder ou
e. tender os privilegio militare que importam a i enção da juri 
dICção militar? Não... o I edido de um funccionario pal'a lhe
e!' addicionado, ao tempo do serviço que tem na Secret.aria de

E tado.' e contado em dobro o que tem de campanha como ,0
luntarlO da patria:" e não ha lei que mande contar em dobro,
n~ ~ntiguidade do militar, o sel'viço de campanha; se não ha lei
militar que mande computar para a reforma do militares em
dobro o tempo do serviço de guerra.....
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ha-bite OBrazil renunciar o fàro de cidadão BI'azileiro, o qual
não comprehendc sómente direitos, mas tambem obriga
çõc·. II

Doutrina de -:\'abuco : «Occorr rn, á primeira vista d'olho , os
inconveniente', se não p rigos, de uma discussão diplomatiea
obl'e principios abstmcto de cien ia , em applicação a algum

ca o oecorrente, sem er a propo ito de alguma reclamação.
A hypothese figurada p la Secretaria ou pl'esupposta pelo Mi
ni tI'O Ol'iental da naturalização confel'ida pelo E tado Oriental
a Brazileiros residentes no Brazil, é gratuita ou absurda. Ne
nhuma nação do mundo bal'ateia a natul'aliza ão sem a con
dição da re idencia no seu 010, pOI'que are. idencia é a ma
nife tação amai, apparente e significativa do pacto entre o
E 'trangeiro e a sua nova pateia. Cel'to um paiz estrang il'O,
que conferisse a subditos de outro paiz não r sidents no u
solo, a naturalização, não mo.. traria sentimento amigayei.
Quanto á especialidade (1) I vantada pelo sr. Conselheil'o
d'E tado Eusebio de Queirós direi que ella está prevenida no
Tratado Pl'eliminar de Paz de 30 de Agosto de 1828, Art. 8.
- Será lJermittido a todo e qualqlle1' habitante da Provincia
de lIfontevidéo sahi1' do te-lTitorio d' esta, levando comsigo os
bens de Slta Pl:opl'iedade, salvo o lJl'ejuizo de terceiro, até o
telnlJo do jummento da Constituição e não quizel' slljei
ta1'-se a ella e assim lhe convier. ão as Constituições ou os
Tl'atados dos paizes que se con titllem ou se reunem a OUtl'OS,
que determinam a condição dos 'eus habitante. O Tratado
concluido em Março de 1860, entre a França e a Sardenha, a
respeito da annexação de Niee e da aboia á França, no Art. 6,
estabeleceu uma disposição semelhante a essa do nos o Tra
tado com Montevidéo. »

2. - Se a perda d,)s direitos politicos do cidadão Brazileiro
pMe ser declarada pelo poder Executivo? - Doutrina: -

(1) A questã.o su citada por Eusebio de QueiI'6 fÓI'a esta: O
E::;tado Oriental com o nome da provincia Cio platina foí Bl'aúl.
Os nascidos n'e. e tempo têm alguma especialidade que convem
tel' 11'esente.
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TOlla as que tões de e tado ão da exclusiva competencia do
Pod I' Judiciario. \. duvida veesa sobre o caso do Brigadeiro
Fidelis Paes da Silva, que tomou aJ'mas no Estado Oriental
com um posto temporaeio. ~abuco foi voto divergente (E e
paeecer foi impres 'o.)

3. - Que tão do eITeito da naturalização em paiz e 'tran
giro. - abuco opina: - « ão lhe parece fundada a opinião
do I', Vi conde de ltaborahy, quando suppõe que a natUl'ali
zação em paiz e trangeiro ó faz peeder a qualidade d cidadão
bl'azileil'o e não a qualidade de BeazileiI'o, fundado no \rt. 7
da Con tituição, quando diz - pel'dem ÚS direitos de cicla
dr/o bl'azilei1'o. \. on tituição não adoptou a terminologia e
di, tinc ão do Codigo Civil Fl'ancez - de Fl'an~e;:, e Cidadão
FI'ance;:" Ao contraI'Ío, no Art. 6 chama indi tinctamente ci
dadã s bl'azileiro todos os que nascem no BI azil; a expl'e ão
- cidadãos brazil iro - liga-se á idéa de nacionalidade. A
Con titui ão tl'atando de impôr uma pena de ia falia I' na
perda de die it.)s, e não na peeda de obrigaçõe que não é
pcna. Na hypothese figurada. do Bl'azil iro que, sem licença,
a ceita homa e tI'angeira e aliá continúa a residie no
BI'azil, a consequencia é que sem direito politicos, em na
cionalidade elle fica obrigado aos onu , por outro principio
que não a nacionalidade, pelo principio da sujeição á obe
I" nia territorial onde reside. » (26 de Abl'i11867).

4, -Execução dejulgamento de tl'ibunae e trang iros.
O ministro da Rus ia p rguntam se os aeto e julgamento do
tribunaes civis e tmnO'eil'os ão executados no Bl'azil. Em um
longo pareceI' abuco ju tifica as ua conelu õe : « 'lOQue
110 Bmzil não são executados o a to e julgamento do tri
bunaes estrangeiro', não 6 poeque nenhuma lei permitte tal
exe ução, como porque os Avisos de 1847 e 1865 repellem a
carta' rogatorias com caracter executoI'Ío, e s6 admittem as
que são relativas á citação, inquirição le testemunhas, visto
rias, exames de livro', avaliação, juramento, exhibi ão co
pia, veriflcaçã ou remes a de documento e todas as demai
diligencias que importam á decisão das causas civei , 2° Que
não ha mesmo Teataulls sobl'e e te objecto, ma apenas um
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Accordo com a França, em 1846, relativo a entenças arbi
traes, accOl'do que hoje, uppI'imido como foi o Juizo Arbitral,
necessario pela lei fl'anceza de 1859 e brazil il'a da .J 613,
sómente se refere á jurisdicção voluntaria. » (1812) (1).

5. - Crimes commettidos em paiz e tl'angeiro contl'a o
Brazil e o Brazileiros. - Ao Con elho de E tado vem em
181'J e 1812 o projecto que Nabuco favorecia e que se tornara
obra sua desde o linisterio Paraná. Como I' latol' da Com
missão, elle redigira o parecer e u tentara o projecto no e
nado. 'esse parecer a Commi 'são propunha que. e suppri
missem as palavra - ou 1J01' extmclicção obtida pum e se fim,
« porquanto a demanda d'e ta extradicc;ão não se funda nem
na oberania pe' oal, nem na soberania territol'ial; obreleva
que quasi todos o cl'imes referidos na emenda são politico »
e n'este caso a extradicção regula-se pelo dil'eito Internacio
nal. » (( Consagrado o principio da não-extradição do Bra
zileiro, é essencial para que este principio não eja odioso
e immol'al, que o estrangeiro victima de um crime commet
tido em outro paiz por um BI'azileiro tenha acção criminal
contra elle quando se vier refugiar no Imperio. » É a lei de
li de Ago to de '1815.

6. - Convençõe Consulares. A materia toda referente ás
Convençõe celebradas pelo Brazil, bem como á condição
civil do estrangeiro no Brazil, na au:encia de conveu ões,
foi objecto de extensos pareceres cle Nabuco, que formariam
reunidos um tratado de direito Internacional Privado. Desde
antes das Convenções, abuco era con ultado obre cada
duvida su citada com os Consules ou que se pude se originar
do conflicto das nossa leis com as leis estrangeiras. Temos
acompanhado, mais ou menos, essa constante intet'ven <10 de

(1) Nabuco, como Mini tl'O da Ju tiça em 1854, pedira autoriza
ção pal'a estabeleceI' a competencia dos tl'ibunaes do Jmperio e
fórma de pl'ocesso ~a execúção das sentenças civeis dos tribu
naes estrangeiro . E a lei de 4 de Ago to de 1875, da qual pro
cede o decreto de Lal'ayette Rodrigue. Pereira de de Junho
de 1878. o Senado, porém, exigiu-se a reciprocidade, o que inu
tilizou o effeito da lei.
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Nabuco; vimol-a POI' ultimo, sob o Mini tel'io Olinda, na
acceita<:ão da pl'oposta Fl'anceza, que tornou po ivel o
Accol'do Penedo-Drouyn de Lhuys, publicado no Brazil pOI'
decreto de 6 de Outubro de 1866. O poi d'e:'a negociação
com a Fl'ança, POI'tugal pl'opõe um Accol'do obre a me 'mas
ba s, modificando-a, porém, em algun ponto ; a sim ·0

Con ui . eria tutor nato do menor Portugueze. :\"abuco,
con ultado a on elha, em um eI'udito parecer a recu a ju. ti
ficanuo-a com o que Penedo havia obtido da Fran<:a: « A
Secção não pMe atlhel'ir a esta pI' tenção do }lini tl'O Portu
guez, pOI'quanto o Governo Imperial sempl'e te~:n . u. tentado
que a nomeaão do tutol'e e curadore é urna attribuição da
autoridade territorial e não póde hoje, em incohel'encia, I'ene
gal' es e I rincipio, depoi que está Ue reconhecido e con a
grado pOI' uma nação civilizada e z lo a do intere e dos
seu ubdito, como a França é.» ão e a a. me. ma
palavras da. Jota m que o Governo Imperial ( ú e Albu
querque) l'e ponde ao Ministro Portuguez; a Nota I' produz
tod . o pel'iodos d pal'ecer, omittindo apena a citaçõe
com que r abu o I' bu tecera a ua opinião pel'ante o Go
vemo. obre a pret nção portugueza que a heran a vaga
fossem de olvidas ao paiz da nacionalidade do finado, Nabuco
.ustenta o direito do Estado onde e deu a morte. É no
tel'mo indicado pOI' abuco que se as igna o Accordo com
Portugal em 23 de Maio ('1867).

Esse Accordo não re olve todas as antigas duvida e suscita
novas, obl'e a quae ha diversa con ulta d ~abuco. Em
um d'es es parecere elle opina: « O remedio, quando é
in oluvel a que ·tão do domicilio, é applicar a lei da situação
para os movei e immovei exist ntes no territorio de cada
soberania, e pOI' con equencia doi. inv ntal'io com a uni
vel'salidade dos bens achados em cada territorio. »

As Convenções, p rém, tinham sido celebl'acla' por dez
anno e o Governo resol e del1uncial-a . Nabuco é encal'
regado, como relatol' da ecção de Negocio E tl'ang iro',
de apresentar « a bases de um 'ystema de Convenções
que devam ser adoptadas para regular-s o exercicio das
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attribuiçõe lo,' Con ules estrangeiros no Brazil. » Em 28 de
-o embro d '18'13 tinha elle redigido o seu parecer (com o

qual Jaguary concorda, divergindo em parte Jictheroy). É
e se umuo pareceres de Kabuco qu podem ser offerecido
como modelo dos eus trabalho no Con elh de Estado e
IJ lo quae 'e póde a aliaI a ua e phera, como juri consulto.
O parecei' é diyidido em doi' artigos : 1. 0 Faculdades dos
Consules (havendo ou não havendo Conv nções); 2. 0 Estado
civil dos ESLI'angeiro' no Brazil (tambem em uma e ouLJ'a
especie) , e tennina com um proj cto de decreto r guiando as
faculdade do Con 'ules e. tl'angeiro no Imperio na ausencia
de convenções consulares, e stabelecendo as regra para as
convenções que de futul'o se fiz ssem.

No Conselho de E tado Pleno (conferencia de 31 de Janeil'o,
'1874), ~ahuco 'ustenta a sua con ulta sobre a qual o Con' 
lho era ouvido. « Em todo ca'o », é corno elle termina a
discu são do parecer, « dirá que a Convenções Con ulare
se tornal'am adio as, não por conterem o principio da appli
cação do e tatuto I es 'oal do e 'trangeil'o ao' seus filho nas
cidos no Brazil, pOI'que e se ,tatuto não implica com a na
cionalidade d'elles, mas 'im pOI' ausa da jurisdic ão que os
Consule e arrogavam e attI'ibuiçõe exorbitantes que eIle
tinham, em detrimento da juri dicção territorial. Estes incon
venientes ficam anados com os principios e tabelecidos na
Con ulta. »

É a doutrina, a norma d'e 'sa Consulta que prevalece nas
Convenções Consular s que o GOVeI no celebra mais tarde;
as questões suscitadas entro os Plenipoten iarios durante
a' negociaçõt . são de ordinal'io submettiuas, I elo Uini tro de
Estrangeiros, a Nabuco. Assim ao Vi 'conde de Caravellas dá
elle, em caI'ta, um extenso paI'ec r sobre o que occorrera com
o Plenipotenciario Portuguez, e ainda no mez em que vem a
fallecer, o Barão de Villa-Bella pede-lhe que redija as instruc
ções para a Con enção com a He panha.

7. - Extradição. - Como as Conv- n ões Con ulares, os
Tratados de Extradicção formam um raio -importante no ar
chivo de abuco, como Conselheiro de E tado.
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VII, - Questões diplomaticas, - Questões
Americanas. - Direito Americano.

1. - Reclamação do Mini tl'O Oriental contra a venda
judicial do Brigue Cialdilli, que trazia bandeira oriental, por
con. ideral-a contraria ao Art. 482 do Codigo Commet'cial. e
orfen iva da obeJ'ania do Uruguay. - Voto de Xabuco : 
Julga infundada a reclamação, « Iue pl'ocede de uma pre
mi, sa in xacta que a nacionalidade do navio m rcante é
uma idéa independente da propriedade e do de mai requi
sitos que o direito maritimo exige pam caract rizar a me ma
nacionalidade. A propriedade é a ba 'e pri1'l.ci paI da naciona
lidade. A bandeira ol'iental colloeada no briO'ue Cialdini não
é enão um di tioctivo fraudulento, ,i to omo o navio não
é propriedade oriental, ma per'Lencente ao fallido Z, .. Ainda
mai , o requi 'ito de seI' o cal itão nacional, é um principio
coono citiyo da nacionalidade, adoptado por qua i toda a~

na õe , Brazil, França, Inglaterra, E tado -"Gnido , TIe. panha,
Portugal, Austl'ia, IIamburgo, Dinamarca, ue ia, Ru sia. O
capi tão do brigue não era ori ntal: 6 e s6 a bandeil'a. O
reo'istro do navio não é uma prova plena da propriedade, ma
uma pr umpção della, e, como toda. apre umpçõe , cede
:í pl'ova contraria produzida em juizo. A luestão é de pro
priedade e perante o Poder Judiciario é lue a parte interes
. ada deve propôr as ac õ 'e os recurso que lhe ompetem. D

(3 de D zembl'o de J866).
2. - Repeti ão de impo tos, aliás cobrado pelo Governo

d facto em l\Iontevidéo, - DouLrina : - « O principio con a
gl'ado pelo Direito da Gente é que, re tabele ido o Govel'llo
legal, se devem ter por validos os acto do conqui Lador que,
usando de s u poder, exige dos subdito do E tado ou do.
estrangeiro ahi re identes o I agamento da divida do me mo
E. tado ou impõe pre tação contracto. E conforme Vattel
(§ 290), o prin ipios da guel'l'a externa são exten ivo á
guerra civil. Com erfeito, seria iniquo que o Governo legal,
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deyendo reparar, quanto é po sivel, o damnos soffrido por
eu subdito' durante a guel'I'a, affligindo o aftlicto, o

obriga s.e á I'epetição de um pagamento que foi o effeito de
fo.rça maior e de ,"iolencia contra a qual foi impotente o
mesmo GOVCI'no legal. Parece, pois, á Secção que o Govel'llo
Imperial tem sobeja razão e o imperioso dever de reclamar
contra. emelbante repetição (1811, Março). »

3. - Roubo de dinheiros do E ·tado exi tente a bordo do
vapor Al'inos, naufragado em Castilhos Grande. - Que:tão
da re ponsabilidade do E tado durante a guerra civil: « ...É
principio conente, baseado na doutrina dos melhores autores
e na histol'ia dos facto diplomaticos, que um E tado não é
ubrigado a inuemnisal' as perdas e damnos soffridos pelos
Estrangeil'os, como pelos acionaes, em conse luencia de
desord ns internas ou guena civil ... Sem duvida o Brazil,
que não é nação forte, nã deve dar exemplo do abuso de
podeI' contl'a o direito, que é onde está a for a verdadeira e
irresistivel (Outubro, 18i/). »

4. - 'e o Rio da Prata é um golfo ou um rio '? - a: A
Secção não he 'ita em affirmar que o Hio da Prata é um I'io,
não um O'olfo... Livre, como é, a navegação do Prata,
nenhuma importancia tem a questão e é rio ou golfo, pOI'

que em ambas as hypotheses, rio livre ou golfo, o ,direito é
o mesmo. O que cumpre é que o Brazil intervenha com seus
bons officios para que a policia da navegação seja, p r com
mum accordo do Governo AI'gentino e Oriental, regulaLla con
forme o principio con agrado pelo Tratado de Vienna - cl'nne
maniel'e unifol'me ponl' tous et altssi favorable que possible
au C017WWI'ce de toutes les ualions (18/i). »

5. - Questão de limites com a Hepuhlica Argentina. 
Nabuco é favorayel ao al'bitramento, nem podia deixar de
sei-o tendo sido elle quem primeiro uscitou, como vimos, o
arbitramento na questão de limites entl'e (l Hepublica Argen
tina e o Paraguay. A B.epublica Argentina, em 2 de Abril
de 1816, Pl'opuzera a nomeação de novos commi sal'ios e o
arbitramento no caso de não chegarem elles a um accordó.
Ouvido sobre essas propo ta , como relator da Se ção, por
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Avi '0 de 8 dc iUai do me mo anno, ~abuco « applaude o
animo qu Govemo Impel'ial ostenta de conclui!', por
aju te amio'avcl, a velha que tão dos no os limites com a
Republica Argentina. » O nosso Governo, pO!'ém, ainda não
e kwa n'es a di 'posição e de novo con 'ulta a Secção sobre a
alternativa off recida pela Republica A!'gentina para as nego
ciações. A consulta ao Conselho de Estado não tinha, entre
tanto razão de e!', nem cm um nem em outro ca o, porque
ao consultai-o o Governo já havia re olvido. É i to o que
l\"abuco faz 'entir no seu voto: « A con ulta d'e ta Secção é
'lb olutamcnte inutil, pOl'quanto o Govemo Imperial já sobre
ella tomou re olução d finitiva .. Com eITeito, quando o Governo
Imperial, pOI' Avi '0 d 8 de Maio, consult.aya e ta ecção 'obre
a pl'Oposta Je 2 de Abril, formulaJa pelo Ministro da Rela
çõe Extel'iore da Republica Argentina, já tinha, pelas Ins
tl'ucções de 'I: de Maio, I'e 'olvido eS'a pl'Oposta. Não havia
qne l'e olvel' obre o pal'ecel' de 13 d Junho. AO'ol'a que o
Goyerno Impcrial con ulta esta ecção obre a tre fórmas
de negocial;ão de 1I0VO offereciJas pelo ~Iinistro Argentino,
já o Govel'llo Imperial, pelo Despacho de 10 de Junho, decla
l'UU á Legação Bl'azilcira que não é admis ivel novo reconhe
cimento, e nem arbitramento, que ó é acceitavel, como unico
expedien te, a I'enova~.ão do Tratallo de 185'1, dando-lhe no,"a
fMITIa, c, não conseguido isto, manda o Avi o de 19 de Junho
quc o Mini ·tl'O encal'l' gaJo da neg ciação entregue a sua
J'evocatoria e sc retire ... (1). »

(1) Tl'echos do Despacho Re er,ado de 19 de Junho 1 -6 r 07,
. ecção Central) dirigido pelo Bal'ão de Cotegipe, Mini lro do
r eO'Clcios Estrangeiro ,'ao Bal'ão de guiaI' de Andrada Iinistl'o
Plenipoten ial'io em 1I11S ão es[ ecial no Rio da Prata: - "... into
que as bõa lispo;;içõcs manifestadas pelo J'. Iri"'oyen, fazendo
vo conceb I' a sperança de Illll ac ol'd ,no. obriga sem a cerla
perturba 50 na ordem do no' o cl'viço diplomatico, pal'a hc
gal'lno', mo l'C uHado, ao que e lê no ol'fieio a que l'c-pondo.

l'eia V... que o Governo Al'gentino, ou, cm todo o caso, o
1'. l'\Iini lJ'o das Relaçõe Exlel'iol' . nunca pen_oll I'econhecer

clireeta ou indirectamente o no o dil'cito. Todo o seu empenho
tem sido conseguil' a linha do Chapeeó e o Chapim, propondo,
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Nabuco, sustentando o arbitramento, « unica solução po,
sivel da secular questão de limites», opina pela a ceiLaç;i()
da peopo, ta al'gentina : « • o conceito ua Secção, a pJ'()po.'l.a
de 2 de Abril ou a La das novas con tant s da communica 'ão
de 9 de Junho, in luindo em sua O'eneralidade o I'e onhc
cimenLo de '1759, podiam ser acc ita como caminho pal'a
o arbitramento que se deve desejaI' (1). »

é verdade, o I'ecur. o do a.l'bitra111ento, mas dando a est ]101' ba'e
um novo reconhecimento, r vestido de t das as eom[licac;ões
que o eu COJl1mis al'io teria o uidado de CI' ar... P lo De pa-

ho o 23, expedido pela 5. a Se ção dei a V. . no\'a instlllc
ções. Volte em demora a Bueno -Ayres pal'a daI' umj)J'imellto
ao lue alli determinei, e, se nada conseguil', entl'egue a ua " 
\'ocatoria e retire- e, para que o Sr. Bal'ão de Araujo Gondilll
pos U Íl' occupar o seu logal'... »

(1) O recur o ao ul'bitramento, aconselhado n' ste pul'ecer, ('111
1876, ó treze annos depoi foi ad ptado. Veio pl'imei 1'0 (Tl'atado
de 28 de Setembro de 18 5, endo PI'esiclente do onselho o Bal'iío
de CoteO'ipe), mas sem que os COlllmis arios tivessem de exami
nar e resolveI' a questão de dil'eito como queria em Uni o
Sr. Irigo~yen, o reconhecimento, por uma C0ll1111issão Mixtu BI'a
%ileira-Argentina, do rios que, segundo Portugal e o Bl'nil,
'()n tituiam a fl'onteil'a, - i, to é, o Pequiry-Guaçít o . Anto
nio, demarcados em 1759 de comlnum accordo p lo COlllmissa
rios POl·tuguezeg e Hespanhóes (Tl'atado de 1750), - do,' dois
que a Republica Argentina r'ecJamav'l, revivendo as duvida, le
\'antada , em 1789, pelos Commi sarios Hespanhó s da. gunda
demal'ca '<:'LO (TI'atado de 1T7), - isto é, o rio Caudalo o, do.
Portuguezes, ou 'harecá dos indígena, a que 0:- egundos de
marcadore,;; he,'paniJóes, em 1789, sob o pretexto de el'I'O na pl'i
meil'a demarcação, tinham Liado o nome de Pequi!'y-Guazú, o
S. Antonio Guazú, cujas nascente ha\'iam sido de 'obel'ta em
1791, e que se suppunllu seI' o actual Cbopim. - Vel'ificando-, e,
por6m, em 18 8, lue estas nascentes eram as do Jangada, a. Re
publica Al'gentina TJassou a reclamaI' como fronteira oriental do
eu territoJ'io de Missione. os rio. JanO'ada e Chapec', pondo

a sim em litigio €ll'ca de mil leguas quadrada da nO.,'a omal'ca.
de Palmas, na parte em que o tel'l'itorio brazileil'O mais, e e 'tI' ita,
apertado pelo en rayamento do al'g Iltino entl'e o Uruguay, o
Pal'aná e o 19uaçú. Finalmente, e depois ele longa' di.·u ,õcs
diplomatica (troca de nota, conferen ias pl'otoco\l i,'tldas \le
morancZwn al'gentino do Dr. Vi torino de la Pla~a, de 30 de Ja
neiro ele 18 3, e Contra-MemorancZum bl'azileil'o, de 30 de De
zembro de 1884, escripto pelo Conselheiro Vi conde de Cabo
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6. - Convite do Perú para um Congl'esso Internacional
Americano. - O voto de Nabuco é pelo direito da Gentes
uni\" r ai, e não pelo direito das Gentes particular, pan
Americano. Comparar com e ·e voto a opinião de Mitre a
armiento, Tomo II. Suas conclu õe: são: « Lo Que, não se

tl'atando de interesse· Americano, mas da uniformidade da
legi la õe dos diversos povos conviria ante um Congl'e so
g !'aI que um ConoTe o Amel'icano; 2. 0 que, tendo o ln ti
tuto de Direito ln terna ional da Europa tomado a iniciativa
tI'e ta matel'ia, convem no intel'e e do fim de ejado, que é a
maior conformidade po ·sivel de lrincipios, e peral' os traba
lho já com çados e muito adiantado do me mo Instituto. li

VUI. - Direito PenaL

1. - Commutac;iio de pena para outra maior. - ([ Repu
gna á doutrina e á equidade a aggravação da penas em grau
de recur o; maxime quando e trata da pena de morte. »

2_ - e compete exclu ·ivamenLe ao autor em crime parti
cular, requerer a execução da sentença condemnatoria ? 
Doutrina: 1.0 Que o requerer a exe uc:iio ou promovei' a exe-

FI-ia), veio o Tratado de Arbitramento, a signado a 7 de Setem
bro de 1889, ob o Mini teria de Ouro-Preto, ratificado pelo Im
pel'ador D. Pedro II em 2 de Novembro e promulgado no dia 5
de e mez e anno, - dez dias antes da quéda do Imperio. O pro
ce so arbitral, que só poude começar em 1 93, terminou, como
está na lembrança de todos, pelo reconhecimento do direito do
Brazil a mesma fronteira do Pepiry-Guaçú e S. Antonio demar
cada em 1759 e estipulada no Tratado de 14 de Dezembro de
1857, de lue foi negociador o Conselheiro Paranhos, depois Vis
conde do Rio-Branco. E coube a seu filho, o Conselheiro Barão
do Rio-Branco, a quem fóra confiada a Missão Especial em
Washington, a honra de preparu,r, documentar e escrever a dereza
do direito do Braúl (Exposição submettida ao Arbitro, ew-York,
1894,6 vols.), assim como a grande sati fação de receber o laudo
de 5 de Fevereiro de 1895, do Pre idente Cleveland, eleito pelas
duas partes para resolver esse velho litigio.

III. S2
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cução compete áquelle a quem compete a acção; 2.° que es e
direito é, por consequencia, exclusivo em relação á justiça
publica ou a outrem que não intentou a acção; 3.° que, em
relação ao réu executado, o direito do autor não póde ir até o
abuso de conservai-o infinitamente em uma situação pI'ovi
soria e desesperada, privado dos seus direitos politicos e
da liberdade; 4.° que, as im, esse diI'eito do autor não póde
impedir o reu de entregar-se á prisão para cumpriI' a pena,
sendo que ainda não se negou o direito de entregaI'-se á
pI'isão ou para recorrer ou para seI' julgado, quando o cdme
é inafiançave1. »

3. - Se os presos condemnados á prisão com trabalho,
aonde não houyer casas de correcção ou cadeias com as nece 
saria accommodações para o trabalho interno, podeI'ão ser
empregados em trabalhos externos, não se oppondo elles e
dando-se razão de conveniencia publica que assim o I'equeira?
Aviso de 3 de Outubro 1871 - (Barão de TI'es Bal'ra ,
depois Visconde de Jaqual'Y, I'elator). Voto de abuco:
« Não posso concordai' com o illustrado Relator. TI'aba
lhos externos quer dizer trabalho publicos e a infamia
que d'ahi vem; o Codigo Cl'iminal o considera como ele
mento e caracter da pena de galés (Art. 44). O trabalho
inherente á pena de prisão com trabalho é pI'aticado dentro
do recinto das pl'isões (Art. 46). D sde que o trabalho é
publico, a pena de prisão com trabalho não é a mesma qu~

a lei estabeleceu, fica desnaturalizada. Nem o governo póde
altel'ar a natureza legal da' penas, nem os reos podem sujei
tar-se a pena mais gl'ave do que aquella que a lei lhes impõe,
senão por loucura, ou por abnegação da dignidade do homem:
tal infamia o governo Imperial não póde acoro oar nem
aproveitai'. » (Outubro, 1871).

4. - Propõe-se um estabelecimp-nto para todos os galés no
porto de Rio de Janeiro. - abuco ofrerece outro systema :
« A reforma da pena de galés, por modo que não seja o
inferno elo Dante, mas uma expiação que possa operar a
correcção e rehabilitação do criminoso, é hoje odes jo dos
ilomens especiaes e competentes na materia. »
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IX. - Direito civil e Commercial.

o pal'ecel'e' de Nabuco, n'e ses divel'sos ramos,. ão nume
ro i imo e muitos d'elles firmaram doutl'ina. Alem da sua
competencia e autol'idade de juriscon ulto, reconhecida por
todos, no Direito Commel'cial elle e!'a interprete authentico
dos Regulamentos Commel'ciaes, e o Ministro que mais inter
venções tivera na juri prudencia respectiva; em dil'eito civil,
era o encarregado do futUl'O Codigo, o autor da lei hypothe
cal'ia, á qual pel'tenciam grand parte das con ulta .

Os seu pareceres são elucidações magi traes da ques
tões; são consultas, como elle dava, omo advogado, pr ce
didas, pOI'ém, da razões em que fundava as uas conclu õe
juridicas. Muita d'es a Consultas fazem parte integl'ante do
direito commercial, e ão encontradas entre a notas de
Orlando (J); outras, em direito civil, sobl'etudo em direito
hypothecal'io, como que tem força de al'esto .

X. - Estylo e autoridade de Nabuco.

O indice da que tõe tl'atadas POI' ~abuco em eu I are
ceres e da respectiva doutrina seria, porém, materia para
um volume especial. E se indice offerece uma extl'aordinal'ia

(1) Uma das mai importanL s é a que versa obre a apacidade
do fallido para con tractar até á publicação da entença. Ao pedid
dos corretol'es, para que a venda dos titulos, que admittem cota
ção, seja feita por meio de pregão no edificio, como à venda em
leilão de acçõe , elle é contral'io : ó contrario a tudo que eja
1l10nopolio ou privilegio.

Titulos ao POl'tador. Exten o parecer, concluindo: 1.0 Que o'
titulos ao portador excluem toda reivindicação, porque a pos e
d'elles vale a propriedade d'elle ; 2. 0 que, em todo o ca o, o
Thesoul'o não p6cle, de autoridade propria, 'usPender o paga-
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variedade pOI'que abrange a mais complicadas negociaçõe
diplomatica , questões d paz e de guerra, que tões dyna 
ticas, que tõe de Gabinete e dissolução, e minusculas ques
Lões de toda ol'dem : os mais singulaees epi:odios, conl1ictos
entee vigat'io e iemandade, juiz e e cI'ivão, filho e madeasta
(sobl'e os resto moetaes do pai) (:1), e outras especialissimas
bypotheses, como' a conveniencia de se concedeI' ou negaI'
protecção ao Marroquinos que, tendo-se naturalizado n
Beazil, regressam para Marrocos e alli se estabelecem (2).

Para illustrar o estylo de Nabuco bastam, entretanto, o
pareceees reproduzidos em OUtl'OS capitulos, na qu 'tão do
elemento servil, na questão religiosa, na questão AI'gentina ;
a- esses se poderiam accrescental" como specimen', o quc
traça as regras para as Conven<;ões Consulaees; o que de
limita as csphera do Estado, Provincias e Municipios,
quanto á concessão de estrada de ferro, paeecer que abl'c

mento, deslocando o possuidop da sua po "iç;ão legal de defensor,
para obrigaI-o, em vez de espel'ar, na posse, a reivindicação do
proprietario primitivo, a propOr em juizo alguma acção para seu
pagamento (1870).

(1) " A verdade é que os restos 1110l'taes do pai ele familia . ão
para elIa uma coisa commum, indivisivel, inapreciavel, res saera,
e nenhum cios membl'os d'elIa pôde apropl'iul'-se à'elIes, resel'val
os pal'a sua veneração, tornaI-os inaccessiveis e reconclitos pal'a
os outros. E a mulher faz parte da familia. O uso e administl'a
ção d'eIles e eleve regular, serDatis sel'Danclis, pelos principias
que regulam o uso e administração das coisas communs. Segundo
esses principias: 1.0 é a pluralidade lue prevalece; 2.° aliás,
decide o juiz no caso de paridade de votos; 3.° não se pode fazer,
sem- o consentimento dos outros, obra innovada, sendo que n'este
caso a prohibição de um prevalece contm todos; 4.° ma pôde o
juiz, endo a nova obra uti! a todos, supprir o consentimento do
divel'gente. - Corrêa TelIes, Digesto 9.° 82G, 828, 840, 841. "

(2) Nabuco é favol'avel ao direito perfeito do' Marroquinos: 
O Brazil deve protecção aos seus naturalizados. "Afinal a Secção
l)rOpÕe que uma lei ou accordo se faça, cuja dispo ição seja seme
lhante á dos tratados dos Estados-Unidos com a Prussia, Baviera
e Baden, i to é, que se presuma a renuncia da naturalização, 'e
voltando o naturalizado ao paiz natal, lá se estabelecer ou lá se
demorar por dois annos. "
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uma nova phase na legi lação do caminhos de ferro (1) . o
parecer (de 21 de Dezembl'O, 1815) sobre a addic;ão tacita e
a que tão - e é devido o imposto de doação no 'ca o de
repudio de heranc;a; a con ulta citada sobl'e a- aliclade do
acto do fallido an te' da sen tença; o parecer anal -sando o
principio lOCllS 1'e(Jit aclwn, n'um ca o de locac;ão de erviço
celebrado em Portugal para ter eITeito no Brazil; e tam1Jem
algun pareceres CUI'tO ,em arta rapida ao ~\Iini tl'O ao
Director da ecretaria, a ou tro' Con elheiro do E. tado,
como a carta a Andl'é Fleury sobl'e os embargo cle 3.° no
Regulam nto ayão (de 22 de Noyembl'O, 1 71) (2); a carta

(1) «No anno de 1 73 omeça um novo periodo de legdaçiio
s01)re caminlJOs do fono. Chamado a indicar regra fixas sobre a
competencia do . poderos, ""eral e pl'ovincial, em matOl"ia de con
ce ões de estl'ada de r 1'1'0, o Conselho de E tado, na Con ulta
de 30 de Dezembl'o do 1 72, di cutiu a que tão e ua conclu õe
foram reproduzida pelo Aviso Circular de lG de Janeiro de 1 73. I)

(CarIo. Augusto do Ca rval ho, These de ConcLLr o ~t cadeira de
Economia Politica da Escola Polylechnica, 18 O.) E tambem de

abuco o parecei' que lixa a competencia da amal'a 1:unici-
paes, com appl'o\'ação do Governo, para conceder o a~ entamento
de ti ilhos urbano dentro do municipio ampliar em privileo-io
e ómenle mediante contl'acto, a- linhas privile ....iada polo
govel'no.

(2) • Quanto ao Embal'gos do 3.° dil'ei com franqueza minha
opinião. Eu não vojo solução boa para. a Ii)'potlieso enão um
Decreto applicando ao civ I o Rogulamonto 737 de 1 50 Art. 6ô9
§ 11. Só a irn se pôde remediar o mon tI'O juridico, que re-ulta
da improvidencia do R guiamento do Sayão, Lque a deci ão
de 13 de Mal'ço tornou patente em remediar. omo é juridica
mente possivel divi lit, a continencia da causa por modo que Ulll

Juiz só pode julgar o pró, e a.outl'o é lue compete julgar o con
tra? É uma coisa no,'a, e nunca vista. D'ahi o o pinhos que ,,-em
brotando o promettem crescor. O Juiz Municipal recebe o Em
bal'gos; ha o ag""l'avo d'essa deci ão; n'este caso o julgamento
tem t10i o-raus. Ias o Juiz do Direito recebe o Em bal'gos, nega
se aggrayo d'e' a decisão: n'este ca o o julgarnento tem um só
grau. Entretanto a lei concede aggl'avo da de i ão que na Exe
cução re eue o EmbarU'os. O Juiz Iunicipal quando remette o
Embargo' ao Juiz de Dil'eito é porque quer, ma não 1óde, de 
prezai-os: não ha deci ão, mas ha uma pI'ev nção, lue o facto
da remessa exprime, e sta prevenção pode influi!' na deci -ão do
Juiz de Direito. AcoJltece que o Avi. o lIa de fundal'- e em .con-
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ao Visconde de Caravellas ( ovembro, '1874) sobre as diver
gencias occorridas entre o Plenipotenciario POI'tuguez e o
Bl'azileiro na negociação da Convenção com POl'tugal, em
que Nabuco refuta o Plenipotenciario Portuguez, o qual im
pugnava a distincção entre bens moveis e immoveis para e
regular a successão dos bens immoveis, - não se dando o
domicilio, - pelo estatuto real.

abu.co diz apenas nos seus pareceres o que é indispensavel
dizer, não tem tempo para perder palavras, adquirio o habito
de exprimir-se concisamente, por tal fól'ma que os seus pare
ceres e cartas não têm uma corl'ecção, são o pl'Ímeil'o jacto
do lapis com que elle grava no eu polygrapho.

Nas questões que não são politicas, tudo vêm a elle como
ao Mestre do DÍl'eito (Rio-BI'anco), ao Mestre da Lei (Abaeté,
Zacharias); seus proprios collegas do Conselho de Estado
submettem-lhe o parecer que vão apresentar: {( O r. Cote
gipe, » - é um bilhete de Rio-Branco, em 1875, - « con
sulta a Secção de Fazenda e Justiça sobre uma questão de
Direito Civil e faz-me relator, quando devia ser o Mestre
do Direito, o Jurisconsulto de fel'1'ewn caput et plwnbeas
nates. Por honra da firma lavrei o pare 'el" que sujeito á cor
recção de V. Ex., desejando concordar com o seu voto. » E de
outra vez; {( Antes de apresentar em confel'encia das Secçõe'
de Guerra e Marinha, e de Justi<;a e Estl'angeiros uma consulta
sobl'e negocio da Marinha, desejo ouvir em pal'ticular a opi
nião de V. Ex, sobre as soluções que dou na pa1'te ju.1'ídica.
V. Ex. é o meu Troplong, e assim adiantaremos o negocio,

tl'adicção flagrante: lia de dizeI' que o Juiz de Dil'eito é compe
,tente para receber, porque é competente pal'a de 'prezal'; pois
bem, o principio é o mesmo, isto é, o Juiz Municipal é competente
pal'a desprezaI', pOl'que é competentepal'a )'C ebel'. Quanto a mim
importa no mesmo, e não é senão uma que tüo de palavras, dizeI'
o Juiz de Dil'eito que recebe os Eml al'gos ou mandaI' que o Juiz
Municipal receba os Eml argos; em ambo;' o caso a deci ão é
do Juiz de Dit'eito, e a execuc:ão do Juiz Municipal. É preciso
encarar a questão, decidil-a francamen te, e não tergivel' ai-a
com decisões que repugnam aos principio.' elo direito (Setembro,
1873.) II
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que é U1'genLissimo. » Como Rio-Branco, Jaguary, I'epetida'
vezes, Dias de Carvalho (1), Jequitinhonha, quasi todos, e
como os Conselheiros de Estado, os Ministros. Bilhetes, como
o que se via de Eusel ia de Queiró em 18õO (' Tenha V. Ex.
paciencia com tanta importunação ... ») (2), póde-se dizer que
elle os recebe constantemente durante trinta e oito annos
mais; nos ultimas annos Duarte de Azevedo o comulta muito,
e o ucc sol' d'este, Diogo Velho (Visconde de Ca alcanti),
não reCOITe meno& a elle (3). O que, porém, impl'ime a maior
de todas as autoridade, que é o r speito, aos pareceres
de Nabuco é saber-se, na phl'a e de Octaviano, que em
questões admi'llistl'ativa eUe nunca sacrifica os pl'illcipios
para fav01'ecel' hypotheses (4). Vimos a victoria intelle
ctuaes quP., tantas vezes, na conferencias de . Christovam lhe
vai ram os applausos da mai insigne a embléa a que um
estadi ta se pude e diriO'ir, os applauso de Aba t, . Vi
cente, Ca 'ias, Rio-Branco, Bom-Retiro. Para o fim da vida,
era es a a unica tribuna que ainda o attl'abia, e perante esse
auditol'io attento, formado da summidade da politica e pre
sidido pelo Imperador, Nabuco, fallando com a solemnidade,
precisão e franqueza que lhe eram pl'oprias, el'a, todos o
confessavam, uma das mai nobl'e encarnações do antigo
regimen.

(1)" omeado Relatol', dei o parecer que submetto ao seu
illustl'ado juizo, pedindo que me diga, com a f!'anqueza do costume,
se e. tou em 01'1'0 ou não, pois desejo segui!' o conselho. "

(2) Vide Tomo J, p. 127.
(3) " COIl1IH'ehendo o valo!' do tempo de V. Ex. e muita "ez deixo

do consultar a auto!'izada opi"nião do jurisconsulto que mais res
peito n'este paiz, para não parecer impertinente. II

(4) " Como eu dei ha tres :1I100S voto contrario (questão da Co
pacabana) e alé em pal'ticula!' me bati com o nosso saudoso
Souza Franco, muito entiria divergi!' d V. o uruco dos chefes
liberaes que em questões administrativas nunca sacrifica os prin
cipio paJ'a favorecer hypotheses. II (11 de Dezemb!'o, 1877.)



CAPITULO VI

o CODIGO CI"IL (1 73-1 7 )

1. - Os Precedentes (1).

N'e ses annos de '18'13 a '1818 um e forço inLel1ecLual,
ainda mais consideravel do que todos os que temos vi LO,
sobrecarregou o fim da vida de abuco: o Codigo Civil, LI'a
balho que não era, como o demais, a tarefa de um dia, d
uma semana ou de um mez, mas uma obra, um ediGcio ~

(1) Ver obre os antecedentes da idéa de codificação entre nós,
antes dos contracLos de Teixeil'a de Fl'eíLa.· :

O que é o Cocligo civil? pelo DI'. Vicente José Cal'doso da Co La,
reimpresso no Rio de Janeiro, TJ·p. P. Planchel', SeignoL, 1828.

É uma dis. eJ·tação apresenLando o plano para o pl'ojecLo de
Codigo Civil provocado pela indicação de 24 de Abril de 1 22 de
J. J. Rodl'igues de BasLos, depu Lado ás C0rLes POI'Lugueza . Cal'
doso da Costa habitava enLão a iI ha de . Miguel. LoO'o que he
gou á ilha a noLicia d'aquella indicação delineou a planLa de um
Cocligo, cujo primeiro requisüo, dizia, era SI'" ol'jgi nal ", e quo
fosse commum a todos o.' povo'. E elle um adm irador de Ben~

tham, " o sr. BenLham Il e onf'es'a deyer muito ao Prin ipal
Castro. Teixeira de FI' üas qualifica de prospecto o livro de Cal'
doso: " sempre o repuLámos um d'esses desvio. ll1 que soem
cahir os que abusam de eu. Lalentos pOI' amor da novidade. Il

" O innovador conre a (pag. lGO) que fÓl'a inspimdo pela perspe-
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architectaI' no cerebl'o dUI'ante um largo espaço de tempo,
em que a attenção, a concepção, o esfol'tto pela perfeição não

ctiva dos al'bustos que cercavam sua habitação na II ba de S. ~li

guel, ma a inspiraçãe nada rendem em matel'ia d'e, ta ordem.
Previa quo seu plano ea il'!'ealisavel (pag. 161); 1'0 onhe eu
que o ultimo ramo da ua, (, Anore de Ju::;tiça I) se havia de tocaI'
Jnuita vezes com o pI'imoil'o, pai quo é da morte de uu diroitos
que resulta o na imento de outros. Legislação riminal, do PI'O
cesso, ol'ganização judicial'ia, tudo confundia-se com a materias
do Direito Civil propriamente dito, e foi como pl'een heu-se o
ramo da vida dos direitos. O pl'OpO to ystema, em ultima ana
lyse, teria por 1ase a div·r idade dos factos juridieos, uja clas
sificação é difficil e em valaI' pratico I) (Nota 47 á Intl'oducção da
Consolidarão). Merece, entretanto, pela beIleza e grandeza da
imagom, mai do qu sse descarte de Teixeira de Freitas a
a.dmiravel pa ina que o aúio jurisconsulto, - o Bal'áo de Pe
nedo chama-o Bl'aúleil'o e Borjona de FI'eitas, Poetuguez, - nos
deixou sob!' a vida ol'ganica do direitos, comparada à das ar
Vo]'es que enquadravam a sua vivenda de S. Miguel. Dil'- e-ia um
trecho de Taino scripto em 1822 :

" E meditando sol I'e i to, tondo'em frente da a a em que tl'a
balhavamo , o jardilll o as quintas ~llle cercam o no ,'o aposento
em S. Miguel, e tendendo a nos a vista obre a diversis. imas
planta J arbu tos e <11'\'OI'eS, que alli succos i"alll nte apparecelll,
e desapparecel1l, di ,emos comnosco : - Ei arlui, pois, a l.ei
mais g raI da Natul'eza. Tudo nasce, tudo viv , tudo morre. 
O pr 'ento existe, porque o passado morl'eu; e o futul'o ba de
vir, pO]'(lue o pr ,ento lia de aca.ba.l'. Tal é a condição de tudo, o
que não é o Cl'eadol'. Pois então ei aqui, nos ensina a NatUl'eza,
a ramificação d'e ta Anore da Justiça, de que traIamo'. Os Di
reitos, a Propriedade dos llOmens, hrlo de tam bem p'incipiar,
existir, acabar. Ha de ter nascimonto, vida e morte. Se nós con
templamos, e cllegamos a conhecer cada um crestes div 1'SOS es
tados em cada uma das plantas, arbu tos e arvore, que d'aqui se
oJl'erecem a nossos olhos, ficando sabedor do seu nascimento, da
sua vida, da sua mOl'te, nada no fica por cOllhecer a eu res
peito. O me mo, pois, ha de acontecer, em quanto a e ta outra .
al'vore que d signa o Dit'eitos e a Propriedade dos homen . Se
nós a e tudal'mos e conhecermos; e aos outro. a apresentaemo .
no seu na 'cimen to, na sua vida, na ,ua moete, con h ceremo o
conhecerão elles, como os Dieeitos e a I ropriedado dos homen._
nascem, qual ejaa sua vida, e qual a sua. mOl'te; e toremos todos,
então, perfoitamente conhecido Ludo quanto lia a conheceI' n'e. ta
materia. A moete d'e las plantas, d'e. e.' al'bu to., d'e 'tas al'vo
ros, é tam bem mui tas veze. 01'io'el11 da vida de ouLras pl'oducções.
Com a morte, umas acabam inteiramente; outl'as acabam par'a,
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teria intel'val1o nem Outl'O de canço possh el senão tl'aba
lhos de diffel'ente natul'eza. É essa a mais dolol'osa pagina

tornarem a reviver. Até n'isto o Direito e a Propriedade dos
Ilomens se parece com este' outros entes: uns morrem, acabando
inteiramente; outro morl'em sem acabar; transferindo-se de
um cidadão pal'a outl'o cidadão, vêm a mOl'rer n'aquelle para
na cerem n'este. I)

Ha entretanto muita semelhança entre a ambição de Cardoso
da Costa e a de Teixeira de FI'eitas, depois do Esboço, como juris
consultos. m e outro queriam abranger n'um Codi..,.o Geral a
umma de todas as relações juridicas, isto é, sociaes, do homem.

O 1.0 ramo da AI'vore da Justiça comprehende a legislação rela
tiva ao nascimento dos dil'eitos e propriedade do homem' o 2.° a
relativa á existencia d'e ses direitos; o 3.° a relativa ao acaba
mento e fim. J::;.'o, pOI'ém, não lhe basta: " Se o Codigo Consti
tucional não se achasse incluido em um corpo sepal'ado, n'esse
ca o, do tl'onco da dita Arvore partil'ia mais um ramo capital para
comprehender a Propriedade dos Portuguezes nas suas relaçõe ,
entre elles, como individuos, e a Publica Autoridade, a que per
tencia a dil'ecção-e a parte governativa da Sociedade ivil..
Se não se tivesse mandado faZer um Codigo Criminal, o tl'onco
da Arvore teria outro Ramo capital pam comprehender aquella
parte da Legislação que garante a dita Propl'iedade dos Portu
guezes, não se contentando com a lei de dar a cada um o que é
seu, porém declarando criminosas certa acções que a offendiam,
e determinando certos castigos, com que ellas haviam de ser
vingadas..... I) Em consequencia, poi , da separação d'estes dois
Ramos, que faziam completa a arvore da Ju tiça, ficará o Tronco
da nossa Al'vol'e com os Ramo unicamente propl'ios do Civil. .. I)

Da Revisão Geral e Classificação das Leis Civis e do Pro
ce so no Brazil por F. I. de Carvalho Moreira (Barão de Penedo),
Memoria lida em 1845 no JnsLituto do. Advogados, publicada
em folheto em 1846 (Typ. Paula Brito, Rio de Janeiro) :

" A carta de lei de 20 de Out. de 1823 decretou que as ordena
ções, leis, regulamentos} alvarás, decretos e resoluções, pro
mulgadas pelos reis de Portugal, ficassem provisoriamente em
vigor entre nós até organizar-se wn novo codigo ..... O quadro
indigesto e tenebroso das nossas leis civis ..... bastará s6mente
lembrar que além d'essas Ordenações Philippinas e uma immen
sidade de leis avulsas, chamadas extravagantes, que s6 chI'ono
logicamente se acllam compilada desde a publicação das Ol'de
nações em 1603 até 1761, sendo depois continuado esse trabalho
pelo de embargador Delgado desde 1750 até 1820, não fallando na
legislação inedita, temos ainda o chamado Direito Subsidario, a
que manda recol'rer, na falta de legislação patria, a lei de 18 de
Agosto de 1769, i. e., o usos, costumes e estJ'los do 1'61'0 Portu-
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que me cabe e 'crever em 'ua Vida" porque é a historia
de um naufragio, a que ó podem fazer justiça os que com
prehendem essa fórma de consumição intellectual : a da obra
que se prolonga e se de dobra de si mesma indefinidamente;
que e não póde acabaI' em nenhuma da partes sem acabar o
conjuncto; que é preci o l'efazel' sempre; que se não póde
deixar de apeJ'feiçoar sem faltar á probidade do pensador,
do arti ta, do jurisconsulto, que é fazer o melhol', dar todo
o seu genio, empregar a vida que fosse em corl igir o traço
impel'feito, em dar relevo ao detalhe despercebido. É es e um
verdadeiro supplicio infinUo, como os imaginados para o
I1ade : a anciedade pelo que re ta a faZei" a attenção que
nem um instante se de opprime, impede o allivio, a satisfa
ção, a consciencia da obl'a cI'eac1a, que é o gozo supremo do
altista, o seu immortal descanço(l).

O nome de Nabuco está ligad á primeil'a tentativa de co
dificação entre nós por d is titul s indisputaveis: o pri
meiI'O, porque foi elle quem contractou a codificação de nos
a lei ob a fórma de Consolidação (1855), que até hoje no
el've de Codigo Civil, e quem, depoi (1859), primeiro con

tractou o Codigo; o segundo, porque foi ene quem su citou
e em todo o tempo sustentou o seu gl'ande emulo, Teixeira
de FI'eitas, quem o escolheu para uma e outra empl'eza, quem
redigio o parecer da Commissão especial, appI'ovando a Con
solidação, e a con ulta do Conselho de E tado para que se
permitisse ao illustre jurisconsulto realizar o seu novo plano
conforme entendesse; é a elle que Teixeira de Freitas sempre
se dirige, com ene que se abre, n'elle, exclnsivamente, que

guez, o dil'eito. Romano, e finalmente a leis das nações mai
civilisadas da EUI'opa... Essa mesma lei d 18 de Agosto nos faz
uma revelação impol'tante lia estado da legislação civil Portu
gueza em 1769... essa lei nos declal'a os multiplicados abusos, as
frequen tes invasões dos Praxistas sobl'e a legislação, aprovei
tando-se da sua incel'teza e obscuridade ..... )

(1) S6 em uma Memol'ia especial, acompanhada da analyse dos
manuscriptos, de jac-similes, e do texto dos documentos, pode
ria eu explanar o assumpto, de modo a satisfazer n'esse ponto a
minha veneração pela memol'ia de meu Pai.
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confia. Mais longe veremos como . e grava em Teixeira de
Freitas o sentimento da lealdade de Nabuco, a quem chamará
o: o seu consorte desde o começo da jomada ». Antes de

abuco, Eusebio de Queil'ó. pensara em dotar o pajz 'om o
Codigo Civil que a Con tituição mandaya organizar; tinha
vagamente pensado m fazer uma adapta<:ão do Di{jeslo POJ'
tuguez de Corrêa Telles (1) e fallál'a ao pl'Opl'io Nabu o sobl'e
o encargo de redigir o projecto..Tabuco em '1851 ainda não
se achava apto para uma empl'eza d'es a magnitude (2). En
trando, porém, em '1853, pal'a o lIlinistel'io ela Ju ti a. e tão
convencido, como Eusel io ele Queirós, ela n cessielade pelo
meno de uma oelificaçáo, ele um Dige to da lei exi
tentes, con ulta a Teixeil'a de Fl'eitas, como Eu bio de
Queil'ós consultara a elle..Antes de commetler a um ju
risconsulto, mesmo que fo se Teixeil'a de Fl'eita., a ol'ga
nização de um Coeligo, el'a pl'Udente expel'imcntal-o em
uma obra pI'eparatoria, em um vasto trabalho de methodi
sação ela nossa legislação, ( espal'sa, antinomica, clesOl'd 
nada e numerosissima » (3). Teixeira de Freita me mo
apresenta a abuco o seu plano (10 de Julho de 1 04) : a
primeira coisa a fazer era reconhecei' o estado da legislaç,ão,
rever « esse immenrso chãos de leis compiladas e extl'avaO'an
tes », e classificai-a' de modo sy. tematico. Classificada a
legislação, o segundo trabalho era a implificação ou conso
lidação d'ella, o tl'abalho que Nabuco em seu Relatorio deno
minara de codifica~ão. Essa sel'Ía a parte pl'eliminal'. ConIl -

(1) Cincoenta Anno de Existencia elo Instituto elos A hogados
pelo dl'.SÚ Vial na (1 9l), que cita a Revista do Instituto, Tomo II,
p. G1. O Instituto consullado mostra-se contral'io.

(2) " Já Illesmo em outl'a' el'as um estadi. ta de geande tino
o SI'. Eusebio de Queil'Ú in. tal'a com o SI'. ConsellJeiI'o )lal u o
para planeaI' e I'eeligil' o Coeligo, e, s nfLO fôra a mode tia de
S. Ex., Cjue ainda se nfLO l'Cputava com o cabedal de luze: e de
experiencia neces al'io, jil o Bl'azil estaria liYl'e do vexame de :e
reger por compilar;ão de~denhada e re"ogada em Portuóal. " (A
Reforma, de 17 de D zemll'o, 1 72).

(3) Cal'valho lIoreira (Penedo), Da Revi ão Geral e Coeliji
caçáo elas Lei Civis e elo Proees o no lJra.õil.
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cicia e fixada a legislação exi tente, começal'Ía o trabalbo da
reforma, que eria propriamente o Codigo Civil. Depois vil'Ía
um novo Codigo Commercial e o do Pro es' o Civil. a. Ao
CodiO'o Civil poderá pl'cceder, dizia Teixeira de Freitas, um
outro trabalho preliminar, que indica 'e o que se tinha a
fazer, e, el'a e ·te o no so primeil'o pen amento, mas acha
mos mais proficuo que, publicado o Codigo, appareça com
clle uma exposi~ão de motivos ou commentario onde a suas
di po içãe sejam ju ti ficada.. e de nvolvida, em ordem a
e clarecel' toda a di cus 'ão que 'e u cite. »

Em 1:5 de F yel'eiI'.O de '18Dt> Cl'a as ignado o ontl'acto
lue comprehendia, não a Con olidação ómente ou o Dige to,
mas a elas. ifi a~ão das I is (I).

II. - A historia de Teixeira de Freitas.

Quando abuco deixa o Mini terio da Ju tiça, em 18t>1,
Teixeil'a de FI' itas ainda não tinha concluido a ConsolidaçãO,
o que faz pouco depois. Nabuco é então nomeado, com o

(1) " 1.0 Colligil'á e ela. sificar'ü toda a Le"'i lação Patria inclu
siye a de Portugal anteIÍor à Independcncia do Imperio, com
prehendendo, na collecção e la sifica ão, as lei. abl'ogada ou

bsoletas, com excepção das portuo'uezas que forom peculiares
::i.quelle Reino e não contiver m alguma di po. i\.São geral que
e tabeleça reg1'a de Direito,

II 2.° .\. Clas ificação guardará as livisões do Direito Publico ou
Admillistl'ativo e Pri\'ado, as im amo as subdivisões respectiva,
será feita por ol'dem chronologica, contendo, porém, indice al
phabetico por materias.

" 3.° Consolidará toda a Legislação Civil Patria com a mes
ma condições da classificação. Con iste a con olidação em mos
tl'ar o ultimo estado da Legislação. \. Con olidação erá feita por
titulas e artigos em o quaes erão reduzida a proporções claras
e succintas as disposições em vigor. Em notas corre pondente
dev ra citar a lei que autoriza a di po ição e declarar õ costume
que estiver estabelecido contra ou além do texto. "

O prazo dado a Teixeira de Freitas era de 5 anno .
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Visconde de Uruguay, como presidente, e Caetano Alberto
Soares, para a commissão que devia examinar o tl'abalho.
Quando Nabuco, em Dezembro de '1858, entra novamente pal'a
o l\Iinistel'io, está acabando de redigir o parecer, e, ao mesmo
tempo, contracta com Teixeira de Fl'eitas o Codigo Civil ('1).

O contracto é assignado em Ü) de Janeil'o de 1859, tendo
a data d(~ 22 de Dezembro de 1858 o decreto que autorizava
o ministro da Justiça a contl'actar o projecto. O prazo era de
tres annos e o plano da obl'a o mesmo da Consolidação, que
o autor do pI'ojecto podia modificar, accI'escentan lo-lhe um
tel'ceiro livro, dividido em tres titulos : um para a herança,
outl'O para o concurso de cI'edol'es, e outro para a prescri
pção. Era este o systema advogado pelo pl'oprio Teixeira de
Freitas na lnt1'oclllcção de sua obra (2).

Uma vez assignado o contracto, Teixeira dc Freitas não devia
realmente, na sua plll'a e, « pel'del' um minuto dos seus
novos tl'abalhos. » Elle acabava de realizai' um vasto empre
hendimento, como fMa a consolidação das no 'sas leis, e como
acontece sempre, depois de trabalhos d'e sa intensidade e
dUl'ação, em que o cerebro se habitua a removei' e su ·tental·
grandes moles de idéas, tinha necessidade de maior trabalho
ainda, era incapaz de repou o e de infecundidade. Na Consoli
dação o seu genio tinha tido que se offl'ear, que se curvar á
lei escripta, á rotina dos tribunaes, á estreiteza da velha ju
risprudencia, ás vezes ob oleta; fõra apenas chamado a l'e-

(1) O contracto é de Janeiro de 1859, mas já em Dezembro
Teixeira de Freitas sabia que. el'ia elle o juri. consulto e colhido
e escrevia a Nabuco (15 ele Dezembro) : "Aproveitemo o tempo,
Ex. mo SI'., e não perca V. Ex. um momento em concorrei' com os
grandes meios ao seu alcance para coi rir o seu nome de gloria,
dotando o paiz com uma oiJl'a monumental, onde e pero e dará
uma prova de que no Bl'azil ha CJuem seja capaz de empl'ehendel'
serios estudos ... Já estão prompta as ba es para a nova em preza
e no proximo mez de Janeiro já estou di. posto a não pel'del' UUl

só minuto do meus novos trabalho . I)

(2) A men. alidade paO'a a Teixeira de Fl'eita. era de 1:200$,
mas ficava-lhe o direito de advogaI'. premio ~el'ia depoi. fixado
por lei e o foi, em 1863, em 100:000$.
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petir, não a reformar, a lei existente a renoval-a com maior
clareza e individuação, qualquer que fosse o eu defeito intrin-
eco, a sua incongruencia e insufficiencia perante a nossa

epoca; no Codigo Civil podia, porém, exercitar as suas facul
dades creadül'as, dar a sua medida j não tinha mais que se
e cravizar ás idéas e ás fórmas do passado; ti nha amai
ampla liberdade, podia adaptai' a sua concepção do Direito,
orno a sua imagina 50 lhe inspil'asse, ás condições reaes do

nosso paiz, transformaI'-lhe mesmo o destino, tal fosse o seu
genio.

A e sa obra Teixeira de Fl'eitas se dedicaI'á, em reserva de
uma só parcella de i me mo. A ignára o contracto, como
imos, em JaneiI'o de 1859, e em Agosto de 1860 começava

a impI'cssão do seu Esboço de Codigo Civil, pI'ecedendo-o da
eguinte explicação: «Ante de apresentar ao GoveI'no Impe

rial o Projecto do Codigo Civil, cuja redacção me foi encarre
gada por decreto de 11 de Janeil'o de 1859, entendi que o de
via depurar com a estampa lIas diversa parte cl'este longo
trabalho, que pOI ora tem o titulo de Esboço. ExpÔl'-me á cen
~ura de todos, facilitar a minha pI'opria censma, que acharia
embaraço na combinação de paginas manu criptas, eis o
fructo que pretendo colher cl'esta primeira tentativa. » Em 1860
publicava elle a 1." ecr:ão do Livro Primeiro, intitulada
Das Pessoas, e precedida de uns quinze artigos preliminares
obre o lugal' e o tempo da execução das leis. Dentro de

pouco s gue-se a I ublicação da 2. a e 3. a ecçõe tambem da
Pm'le Ge'l'al, intituladas -Das Coi as e Dos Factos. Em 1861
eram publicadas as ecções La e 2.· do Livro egundo dos
Di1'eilos Pessoaes, intituladas - Dos Dil'eitos Pessoaes em
gel'al e Dos Direitos Pessoaes nas re7ações ele família. Os
artigos já não eI'am acompanhados do abundante com
mentarios da primeil'a série. Em '1865 é que apparece, em
um gI'OSSO volume de 509 paginas, a 3." Secção dos Dil'eito
Pessoaes : - Dos Dil'eitos Pessoaes nas relações civis. O
Esboço tinhajá attingido, então, a 3702 aI'tigos. \.I 'm d'e es,
tinha mais Teixeira de Freitas 1314 artigo impre os na
typographia Laemmert sobre os Di1'eitos Reaes.
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Quando a obra e achaya n e te estado de adiantamento,
começa a manifestar-se, da parte de Teixeira de Freitas, dif
ficuldadeem tel'minal-a, desejo mesmo de abandonal-a n'esse
estado de e boço inacabado, de ejo a que se eguirá, pouco
depois, 'omo vel'emos, o desgosto de tel-a feito. Diversas
causas concoI'l'el'am para e se an'efecimento lo mais ardente
enthu iasmo e fervor que jamais animou um grande jUl'is
consulto. O Governo (Zacharias) havia nomeado em 1864
uma commissão revisora do projecto, de que era Presidente o
Yi conde ue Umguay e membl'os abuco, Jo é Mariani, Lou
renço José Ribeiro, Francisco 1. FUI'tado, Antonio J. Ribas,
Braz Florentino Henriques de ouza e Caetano Albel'to Soare.
A Commissão enceta os seu' trabalho em Abril de 1865,
entrando pouco d pois Nabuco pal'a o Ministerio da Justiça.
A lentidão dos trabalhos d'es~a Commissão (1) e o desencon
tro das opiniões desgostam Teixeira de Freitas. Ao mesmo
tempo, tendo expirado em 1861 o prazo do seu contracto,
tinham cessado as mensalidades qu elle recebia; receber
qualquer auxilio do Govemo só o podia como adiantamento
do premio. Quando Teixeira de Freitas se abre a c se res
peito com abuco, este não tem mais tempo de re 'olvel' a dif
ficuldade, porque o ministerio e tá, de facto e de longa data,
em cri e que se deve resolver, dias depois, pela sua retirada (2).

(1) Vide os Parecere. publicados em opusculo sobre o Titulo
Preliminar. « Tendo o Pl'ojecto mai de 4,000 Artigos, mais de
100 annos sel'ã.o necessarios para sua revisão total, II escrevia
Teixeil'a de Freita a Kabuco.

(2) É ele Ç) ele Julho de 186G a cal'ta em que Teixeil'a de Fl'eita
se refere ao pagam nto, em pl'estaçõe . men. aes, da primeira parte
elo premio, que Nabuco de certo não iJesital'ia em adiantar-lhe
pelo Esboço ainda nã.o de todo concluido, mas a que só aproprio
autor negava a qualidade e o valor de projecto: - " Jamais pa sou
pela in tenção do autor, nem é elo seu caractel', dar por pI'ojecto
de Codigo Civil o que elle 6 compuzera como ensaio e lealmente
publicara sob o titulo de Esboço. I~ P e e mesmo mez declarava
se a crise ministerial e, já então, Nabuco se preparava para sahir
(Comparar Tomo II, Gabinete Olinda). Nas .·uas anteriores com
municaçõe a abuco, Teixeira de FI' ita está ainda muito ani
mado pelo estimulo que recebe do Rio da Prata da pal'te do
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É sob a pl'C, são d'e sa' conLral'iedade ,a" quae aggl'avam O'

errei tos ela racl iO'a c rebl'al, que Teixeira de Fl'eiLas, em 20 el,
Novemll'o ele '1866, re oIve abl'ir mão elo trabalho: do CocliO'o
Civil. « Em um paiz, » eSCl'eve elle a MarLim Francisco, mi
nisLro da .Tu 'Liça, a: onele alma' nobl'es não acham estimulos
paJ'a abnegações, não pos 'o por mais tempo !'esi til' ao meu

Dr. VeI z ar. !'ield, que. e refere n'e,·tes termo. ao seu E8boço,
ao apl'es nlal' o 1.0 Livro do Codigo Civil ArO'entino : (I Para esle
trabajo, he lenido pI'e, ente todos los ódigos publicados en Europa
"J' AmGI'iea, y la IegisIaeion eompUl'ada deI Sr. Seoane. Me he
. ervido principalmente deI pl'o;'{ecto de Código Civil para Espai'ia
deI Sr. Go,\'ena, dei Cúeligo de CJJile, que tanlo a,entaja a lo:;
Código, EUI'opeo:;, J' soure toelo dei pl'o"J'ecto de Código civil que
e ta tl'abajn nelo pal'a el Bl'a. iI eI 1'. l' l'eila , deI cual b tomado
muehi imo al'ticulo . II (Julho, 18ti5). " O Teixeira de Fl'eita:; "
es I'evia ctavia,no a ~al uco (11 de Outubro) « deve firar muito
salis!' ilo, pOI' lU servio de modelo. 'J Foi com eíTeilo para elIe uma
renova~ií.o de viela o a])l'e<;o que lhe Yinlla do extel'ior quando
lh parecia !'altal'-Ihe tod no seu paiz. A ::\abuco elIe e Cl'eve
desvanecido: "São stas as )'ecompen as propl'ia, de tae em
111'eza.., e nem eu ambiciono outl'a . O JlOmem (SarsfieId) me diz

m sua ca I'la flue eslú di posto a PI'o\,ocal' do puJJlico e (o'o\'erno
do seu paiz uma. 01 mne ma.nifestação a meu l'e ·peito. Pois bem
estaulos P01' ol'a com o E, bor;o, e ainda mui longe da perfeir:ão
que aspit'o, e que e 'pel'o j'ealizal' no Pl'ojeelo. Assim Deus me
ampal'e. l) A abueo o pl'eito I'endido pelo Codificador Argentino
ao Bl'azileil'o el'a especialmente agl'adavel. (I De\'olvo, l) re ponde
lhe elle (19 de Tov'm hro), " o Proj clo do Codigo Civil da Hepubli a
Argentina, pOl'que o Octaviano tambem me remetteu um exem
pla1'... En jú tinha lido e applaudido o que diz o me mo Doutol' a
refipeito de V. S. Cl'eia que o paiz lIa de p1'estar a V. ,o reco
nhecimento de que é diano. Pela minlta pat'te estou dispo 'lo a
dal'-llJe to la' a' provas do al.lo apre o e adll1il'ação que lhe con
, agl'o, " A conflal! a de Teixeira de Freitas em Nabuco era com
pleta, abia jue podia entl'egar-,'e na. mãos d'ellc ..em I'eeeio de
comp tição nem de inveja, mesmo in on ciente. "Pela f iç.ão das
coisas, " e 'cl'evia elIe em J 1.11 lt o de 186G a Jabuco, li reio que V. Ex.
atl'aVeSSal'lL no :Ministel'Ío essa maldita Camal'a e ent!ão teremo
o prazer de completaI' o no, . o monumento. " Segundo toda pl'O
babilidade, s Nabuco tem continuado no Mini terio, Teixeira de
FI'eitas teria conclui lo e apel't'eiçoaelo sua obl'a, e ella sel'ia lei
do paiz na s guinte Legislatlll'a. Entre Teixeira de Freita e o
DI'. Velez Sal' field tmva-se, de de então, a mais cordial amizade,
que leva aquelIe a Buenos-Ayres em fin. de 18G6.

m. 3
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desalento. Xúo devo, pela PUl'a e imlle expectatiya de uma
teime l'ecompen a pecuniaria (ayultadi sima para muito ), e
essa mes.ma, se não incel'ta, infallivúlmente ujeita a dependen
cia. e humilhal;õe , completaI' a mina da minha ande, n m
aCl'ifi aI' uma diminuta fortuna, ·ó adquil'ida I elo tmbalho. II

A essa communi açã I1IaI'tim FI'ànci co responde logo
('13 de DezembI'o), appellando pam o civismo de TeixeiI'a de
Fl'eita , para que não alTefe a no seu zelo, e tel'mine os tI'a
balho com que tão effica;:,mente contl'ibuia pum o bem
commum da pall'ia. Teixeir'a de Freitas, entretanto, tinha ido
ao Rio da PI'ata, ande um momen to chegou a I ensar em
fixar re idencia : « ~ada POI' ol'a re. olverei, » e crevia elle a
Nàbuco, « até que me de engane do apl'eço em que me tem o
Gove1'll0 do meu paiz. )) (Montevidéo, H de Dezemll'o, '1866.)

A ol)I'à, pOI'ém, fõra intel'l'ompida e não d via mai el'
re ncetada. Quando e 'CI'eveu a sua caI'ta de 20 de Novemi)I'o
(1866) a Maltim FI'anci co, TeixeiI'a de Freitas estava a pe
quena di tancia da meLa: « Con'em já pub1i!:aelos, )) elizia elle
ao MinistI'O da Justiça, (! 3102 Ai'tigo ; e tão impl'es os na
Typographia ele LaemmeI't 1314 Ai'tio'os; e, portanto, ahi
temos promptos 5016 Ai'tigos, dois mil mais do que, exce
ptuado o Codigo da Pmssia, contêm os Codigos conhecidos.
Em manu cI'ipto acham-se em meu podeI' quasi limpo 200
tanto Artigos sobre Hypotheca, Antichrese e Penhor, que
encerram o p nultimo Folheto - <.\os Direitos Heaes, e, care
cendo ainda de apel'feiçoamentQ; todo o restante do Projecto,
materia do ultimo Folheto, contendo a legislação sobre Heran
ças, Concmso de Credol'es e Prescripção, como poderá V. Ex.
vel'ificar pela Taboa Synthetica que o seu digno antecessol', o
SI'. Conselheiro Nabuco, mandou imprimil. » Restava-lhe

. assim bem pouco em '1861, - a tarefa de algumas semanas,
(porque só se tratava do « aperfeiçoamento»), para um pro
ductol intellectual ela sua força, - mas o antagonismo entre
o autol' e a obra el'a já irremediavel ; o que estava feito, o co
lo ai empI'ehendimento realizado, paI'ecia-lhe quasi tempo
perdido; eIle s6 tinha agora uma ambição intellectual : I'ene
gal', repudiar a sua creação, amesquinhaI' o seu « monumento))
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de outr'ora ao nivel da' obra' in 'ignifieantes, que, da altura
do eu genio, nem sequer se podiam di"i ar; con truir ao
lado d'ell uma tone que desafia e os se 'ulo . É e se plano
que elle expõe ao Governo na sua pl'OpO ·ta de 20 de Setem
1)1'0 de 186'7. Não póde mai continuar o Codigo nos termo'
do eu contracto: « Ha de 'harmonia prolunda, Exm. Sr.,
entre o meo p n amento actual . obre Lae a umptos e a
"j ta do Governo Imperial. E tá atisfeito o Governo com os
tmbalho , de que já !!em conhecimento, e o autor mal con
tente. De eja o Go e1'no a tem1inação do trabalho impresso,
corno e f6ra o ontractado Projecto do C digo Ci"il' e jamai
pa ou pela int nção do autol" nem é do eo caracter, dar por
PJ'ojecto de CodiO'o Civil o qu elle ó compuzel'a como en aio,

lealmente publical'a sob o titulo de - Esboço. O Governo
espera por um Projecto do Codigo Ch-il no ystema ge e
E b ço, . 1 tema tra ado 'no meu contl'acto de 10 de Janeiro
de 1859; e pal'a mim já nã ha pos ibilidade de ob ervar tal
y tema, convencido, como e tou, de que a empl'eza quel'

diverso modo de execução. O Governo qu r um Projecto de
Codigo Civil pal'a reg I' como sub idio ao complemento de
um Codigo do Commercio; intenta cons rvar o Codigo Com
mercial exi tente com a re"i ão, que lhe destina, e hoje a
minhas idéas ão outl'a., l'esistem invencivelmente a e sa
calamitosa duplicação de Leis Civis, não distinguem, no todo
das lei de ta elas e, algum ramo que exija um Codigo do

ommercio. O Governo só pretende de mim a I'edacção de um
Projecto de Codigo Civil, e eu não po so dar e e Codigo,
ainda mesmo compr·hendendo o que e chama Dimito Com
mel'cial, sem começar pOI' um Outl'O Codigo, que domine a
teO'i lação inteira. »

ão teria elJe competencia [ara realizai' o novo plano? Kão
tinham sido seus os planos anteriores e as lllodificélçõe que 
elJes sof'freram? « O plano da Consolidação das Leis Civis foi
obra minha, primeil'O tentamen da exactis ima di"isão do di
reito em pe soaes e reaes. Tambem foi minha a modificação
do contl'8cto de 10 de Janeil'o de 1859, que a es e privativo
plano augmentou o indicado 3.· Li 1'0, quando ainda envol-
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yido em sombl'a' apparecia-me ao e pil'ito o hamado - di
reito de heranr:a. c engendr i tudo isso, se alt I' i a, minha'
prim iras· idéa ,POl'quc não podel'ei, mai uma vez, altcl'a-l:} ,
ou antes requinta-las, no meu ardente amol' pela conqui ta da
yerdadc juri lica '? e o Governo Imperial tem acceitado todo
csse lidaI' de p nsamentos, se conLinúa a confiaI' no opcral'io,
se o não pl'cn 1· alguma iniciativa do Corpo Lcgi 'lativo, o
que pMe agol'a impedil' o acolhimento de modificaçõe' noya
em cresc nt proyci to da mais accl'tada execução da empreza?
Quem póde faz I" póde desfazer. »

Expõe, em cglli la, o . eu pen, amento de uois Cocligo pUl'a
evitar « a al'bitl'al'ia eparação de lei , a quc e tl u o nome li'
Codigo Commct'cial » : « O meio de sahir de tac cml UI'aços.
ele sanar tanto inconvenicnte, de reI araI' os 'I'I'OS do pas··
sado,. de fixaI' o conhecimentos jUI'idico , de c tabelecel' a
unidade da legislação· ele extl'emat' os erdadcil'o limite: lia
codificação ch'il só o acharemos na compo ição de doi' Co li
gas, cujas diYi..õcs capitae' vêm a SI':

« CODIGO GER.\L: - L1Vl\Ü 1.0 - Das ccwsas jUl'iclicas. 
Secção 1."_ Da pe ·soas. - Secção 2."_ Dos b n '. - ec
Ção 3." - Do factos. - LIVRO 2.° - Dos efreitos jU1'iclicos.

« CODJGO CITIL : - LIVRO 1.° - Dos effeitos civis; - LI

VRO 2.° Dos clil'eitos pessoaes; - LIVRO 3.° - Dos clil'eitos
1'eaes. »

« A idéa eI um Codigo Geral », diz elle, ju tificando-a,
« não é nova; tcm a sua primeira semente nos dois ultimos
Titulos do Dig sto, De vel'bo1'1l1n signíficatione, c De cliveI' is
1'egulis jU1'is al1tiqni, como tão judiciosament compl'chendcu
Pothiel' em ua Pancleclas, quando diz: Qllasi pl'O totius
ope1'is c01'onide. Em vcrdade, ha uma grande massa de mate
rias que, por i o mesmo quc entl'am em todos os ramos da
legi, lação, não pertencem a algum dos ramos peculiares, quce
nuUi cel'tce tractationi pecltlia1'es P1'OPI'Í(B clici lJOsslmt. En
cerram noçõc preliminal'es, servem para intel'pretação li
todas as leis, l1ecnon ea, qllce ad p1'evias qllasclam legwn
notiones, ea1'll1nque inte1'pl'etatiol1e1ll pútinent. Outra se
mente acharemos na legum leges de Bacon, nas leis que têm
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por objecto todas a. outras leis, e cada uma dellas ex quibus
infol'matio peti possu, quicl in singul'is legibus bene, aut
lJe1'pe1'am positll1n aut constitutltln sit. E alargando o intuito
pl'eLlominante do sabio analysador, ahi temos a suprema
'la e de lei ,que descreve as mais especies, regúla a sua publi
cação, vulgarisação, interpretação e applicação, e marca os
casos de ua abrogação ou derogução. Mai um prccedente
mo tra-nos o Codigo Civil da Luisiana em seu ultimo Titulo
- Da ignifica ão das palavras -, onde e fIrma a intc1
ligencia dos \Tocabulos, que no corpo do Codigo não têm sido
particularm nte definidos. »

Qual a dil'fel'en a, porem, entre o Codigo Geral e um dic
cionario juridico? « A differen a que ai de uma nomencla
tura legi:31ativa á do di cionarios juridico em uso, e a
m ma que distingue llma lpi e uma opinião, ou a certeza e
a du\"ida. Do que se carece é de força obl'igatoria para a
'ignificação da palavra do legislador, sobretudo das pala
\-Tas technicas. Sem tal providencia não haverá lei boa, e r i
nará pet'manente incertesa na administração da justiça. O
pl'ojectado Codigo Geral conteI á toda as defInições neces a
ria , assim as das materias superiores como as das di. po i
ções de cada um dos Codigos I articular s de modo que ne Le'
ultimos nada se defina. Conciliamos dest'al'Le o preceito com
a necessidade. No Codigo Geral, a lei que ensinam; nos
Outl'OS Codigos, as I is que mandam. O Codigo Gemi pal'a o'
h m n da sciencia, o outros Codigos pal'a Ó povo. »

O que seria depoi' cl'esse Codigo G ral o Codigo Civil?
« D'esta sorte, ficará limitado o pI'Ojectado Codigo Civil ás
disposições do 2. 0 e 3. o Livros do Esboço já publicados, e do
4, o Livro, ainda não publicado, menos as d finições. Ganhará
porém, e apre entará em seus logares proprios todos os ma
teriaes do actual Codigo do Commercio, ainda que não excres
centes no entido do ultimo Relatorio desta Repartição, que
não forem de Direito Administrativo, ou não pertencerem á
leis do processo. »

« Tal é o plano », conc1tlia elle depois de outras e laro'as
explanaçõe. , « que no permittil'ú el'igil' um monumento glo-
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MOSO plantar a verdadeira. ba es da codificação, prc tal' á
ciencia um serviço assignalaclo. ó elJe corrigirá o vicio de

quasi toclos os trabalhos legislatiyo " que é o de tomar a parte
pelo todo, o que frequentemente e faz por tudo que 'e
póde fazcr. e o Governo Imperial o acceitar, ha nece si lade
de uma autorização nova; publicar-se-á em lweve o Proj to
do Codigo Geral, completar- 'e-á, cm seguida, a publicação do
ES,boço, já publicado em sua maior parte, e terminará o tra
balho pela publicação do Projecto do Codigu Ci iI. 'e o
Gove1'l1o Impel'ial o não acceitar, o mais, a que me po so re
signar, é a publicaç.ão do complemento do Esboço, que nào
deixa de ter seu merecimento I' lativo, egundo o eSlado
actual qas icléas; terminando, porém, n'esse ponto, o meu
trabalho, exonerando-se-me de todas as mai obrigaç- es cio
meu contracto de 10 cle Janeiro de 1859. \

« Se me não recu am a pos ibilidade intellectual de pre
parar, em dois ou trez mezes, um livro com lettreiI'o de - Co
digo Civil, - á feição do no so Codigo Commercial vigente,
ou do moderno Codigo Civil de Portugal; como explicar a len
tidão dos meus trabalho, o consumo de mais de oito annos,
sem ainda ter chegado ao fim? Bem se vê que ahi leveda um
nohre sentimento, um amol' de perfeição, que só a con ciencia
póde recompensar. Se me negam a possibilidade moral de ar
ranjai Codigos de rotina, que só ervem para attrahir recom
pensas exteriores, então sou réo confesso. »

É Nabuco, como relator da Secção dos Negocios de Justiça
do Conselho do Estado (com SaBes Torres-Homem e Jequi
tinhonha, que assignam sem restricção o seo voto) quem re
dige a consulta de i." de Julho de 1868 obre a proposta de
Teixeira de Freitas. Intel'essa não só á historia da nossa
Jurisprudencia, como e pecialmente á pal'te de Nabuco em re
lação ao Codigo Civil, o conhecimento cl'esse parecer, do modo
por que clJe tratou a ultima concepção de Teixeira de Freitas.
É este o teor da consulta:

« A Secção de Justiça do Conselho de E.. lado não póde
deixar de acolher, como cligno cle toda a con ideração, o
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novo method de codificação, proposto e justificado pelo
mesmo Bacharel na sobl'edita repre. entação.

« Com effeilo, á pl'imeira vista d'olhos, parece de grande
utilidade, para facilitar a jurispl'udencia e a intelligencia da
Leis, o Codigo G I'al, aonde venham definições, que expliquem
o entido d::ls dispo'i ões; aonde, outro im, . c estabeleçam
disposir;ões gerae ,que ão applicaveis aos diversos ramos
da legi la<:ão, e não peculiares a algum delles, l?omo ão a
dispo içõ s que dizem rp.speito á publicar;ão da Leis, ao seus
effeito em l'elação ao tempo e lugal', as 'im como as relativas
á pessoas, coi as e factos, como causa dos dil'eitos.

« A Lei não deve defini!" porque suppõe a existen ia da
doutrina pree tabelecida; mas, com razão, pergunta o aulor :
- aonde e tá a doutl'ina?

« Certo, quando, em vez da doutri na, só ha duvida, a falta'
das defi nições legaes arrisca as leis á controver ia e á con tra
tradições na execu<:.ào.

« A lei não deve defini I' : é um pl'incipio meramente
abstl'acto, violado pOI' todos o Legisladores.

« O Codigo Civil Francez, typo de muitos Codigos, definio
e definio muito: definio a hypotheca, a prescripção, a pro
priedade, o usufl'Ucto, a venda, a servidão, etc.

« o e tado de scepti ismo, que domina entre nós, e quando
os principios fundamentaes do Dircito ão, mui.tas vezes, obje
cto de controver 'ia, a nova codificação deve concorrer muito
para a regeneração da jurisprudencia e, por consequencia,
para a certeza do imperio da lei.

« A censura, que geralmente se faz ao Codigo Civil Fran
cez, por causa dos seis pI'il11eiros artigos delle, cuja dispo i
ções geraes não pel'tencem exclu ivamente ao Direito Civil,
mostra a necessidade de um Codigo Geral, aonde essas di po
sições, alias essenciae , sejam propria e cabiveis.

« A outra idéa da refusão do Codigo COl11mcrcial no Codigo
Civil, tl'azendo a excepção a par da regra, e fazendo cessar
asjurisdicções excepcionaes, e, por consequencia, as que tue
de cOl11petencia, que multiplicam e eternizam as 'demandas, é
tambem de manifesta utilidade; está sobejamente sustentada
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pelo aulor, e homO;ns emin ntes, omo são Ri\'icI'e, Cour
toi " et ., já propugnam pela mesma idéa.

« ; ecção reeonhece que a co lifica ão propo ta é uma
coi a no\'a.

« 1\1as, na Legi lação como na cien 'ia, as idéa pOI' no a'
não deyem er repelI ida. in limille, mas pen ada' e estu
dadas.

« A nova idéa é de difficil exe uçào, mas nào deve 'el' por
isso r pellida in limine, quando quem se propõe a executal-a
é o Bacharel Augusto Teixeil'a de Freitas, que tantos abono
tem dado da sua alta cap<lCidade. Que inconveniente 11a em
que o Governo ajude e fa ilite a gl'ande concepção do autol'?
Não pede elle augmento de despeza. Não é de uma I i qu
elle está encarregado, mas de um projecto sujeito ao exame

. de uma Commissão, e que póde sei' rejeitado se nào pl'eenchet'
eu fim. Havel'á demora, mas uma demora comp n ada pela

possibilidade de 'uma invenção, que póde dar glOl'ia ao autol'
e ao paiz. A Secção de Justiça é, portanto, de pal'ecer que seja
acceita a proposta, a qual importa 6mente a novar,ão d me
thodo da codificaçào e a prol'ogar,ão do tempo. »

Infelizmente a razão de Teixeira d Freita' devia naufl'agal'
na empreza maior que projectaya (1) : á immen a obrecal'
ga do cerebro pela prolongação ilTemittente do e forço, da
absorpção intellectual, juntaram-se os desgosto, as contl'a
riedades materiae da empreza, os prejuizos de toda ordem,
e talvez, mais jue tudo para elle, o desalento pOI' ausa da
indifferenr;a, aliás natural ~le nosso paiz, tão pobl'e de sciencia

(1) Xo livro do DI'. Coelho Rodrigues, Projecto do CoclifJo Civil
precedido da Historia documentada elo mesmo e los ante
riores, o autoe cita na parte Intl'ocZucção Historica, p. llI, como
Codigo Geral de Teixeiea de Freitas, uma publicaçiio elo pe
riodo em que a enf'eemidade ceI' bl'al do gmnde juJisconsulto
já era notaria. ~a mesma pal'to historica insinuae8111-se alglln'
erro. : a im eJla dá como peazo lo anteacto de Nalllco trez
annos om vez de cinco, a mensalidade como de 1:500:5 em voz
de 2,000. , e diz que ~abuco mor'reu mais de dois an no depois
de' e. ""olado o prazo, quando morreu menos de trez mezes depoi .
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e fOI'ça e peculativa diante de feito c:>mo o eu, em e 'phera
a que raros podem remontai'. Nabuco fizera tudo quanto estava
ao seu alcance para que Teixeira de Freita tives:e ainda essa
ucca ião de ligar o seu nome ao no 'so Codigo Civil, que já
agora era a razão de sei' da sua existencia, e do qual era im
pos iyel de unil-o, em que o golpe o fulmina se, ou na vida
ou na razão. A propo ta, porém, figurava-se a qua i todos
como uma aberra ão intellectual' a principio, o Governo lhe
não deu olu~ão, talvez para não melindrar a Teixeira de
Freita , ma pa ando-se o anno, e acreditando-se que (j

. u grand e pirito e taya aITectado, Duarte de Azevedo, mi
nistl'O da Ju tiça no Gabinete Rio-Branco, re olve, em 1872,
l'ejeitar a i léa dos doi~ Codigos, um Geral, outro Civil. Res
cindido o contracto de 10 de Janeil'o de 18õ9 com Teixeira de
Freita , as igna aquelle lini tl'O, meze' depois, outro com
Nabuco.

Vimos Teixeira de Freita·; vejamos aO'Ol'a Nabuco.

III. - A historia de Nabuco.

Pelo contracto, fil'lnado em 18'12, para começar nl) L° de
Janeiro de 1 13, Nabuco obl'igava- e a concluir o Codigo Civil
nQ prazo de cinco annos. Emquanto umas e a elaboração da
obra, receberia a men alidade de 2:000 ,(não podendo n'e se
intervallo advogai'), e uma vez entregue o Codigo, receberia o
premio de 100:000 ~, independentemente de qualquer juizo
a respeito d'elle. e tel'miria. e a obra ante· do prazo mar
cado, tel'Ía dir ito, em qualquer tempo que o fizesse, á men
salielad s restante. É abu o mesmo que apI'e enta a Duarte
de Azevedo o plano do Codigo Civil: « Tendo acceitado, posto
que com o temor da magnitude do objecto e o desanimo de
substituir ao sabio jurisc n ulto que a renun iou, a honro a
mi são de que me encarregou o Governo Imperial, de organi
zar o Codigo CiYiI d'e te Imperio, só me r ta cumprir o deyer,
imposto porV. Ex., ele dizer a minha pinião sohre o methodo
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que convém á confec ão do mesmo Codigo Civil. Depois de
muito pensaI" cheguei á firme convicçã de que ria teme
ridade sl1b titl1il' ou modificai" sem e ·tudo. o methodo que
serviu de ba e ao contl'acto de tO de Jan il'o de 1 õ9, me
thodo luminosamente defendido na Intl'oclucção á Consoli
dação das Lei!) Civis e apPI'ovado pelo Governo Impel'ial,
depoi, de exame de uma Commi são... O que se póde pro
metter é que o Pl'ojecto não exorbite do objecto do CodiO'o
Civil, que não confunda a legisla fio com a doutrina; que, p r
causa do valor cientifico, não sacrifique o valor pratico que
convem a uma I O'islação que é a mais intimamente ligada á
vida l'eal do PO\-O, e de\ e, quanto fÓl' po , i,'el. c. tal' ao alcance
d'elle. »

Desde o primeiro dia do 'eu contI'acto, Nabuco começa o.'
estudos e traI alhos necessarios pal'a o executar lealmente, e
durante cinco annos, dedica todo os dias a melhol' IJarle cio
seu tempo á obra que em pl'ehendera . Infelizmente, esse
tempo não lhe chega senão pal'a engencll'al' mentalmente a
grande construcç.ão, e o prazo tel'mina sern que e1le tenha
feito mais do que reunir, separar, os materiaes qu cleviam
figurar n'ella e levantar a planta de cada uma' de suas partes
nos minimos pormenores, isto, sem deixaI' nenhuma pal'te
do edificio matel'ialmente acabada. É n'essas condições que
elle pede uma prorogação ao MinistI'o da Justiça, Gama
Cerqueira (Gabinete Caxias-Cotegipe) : « Devo participar á
V. Ex. que não me é possivel concluir o Codigo Civil no prazo
contraclado, precisando cle uma prorogação de oito mezes, a
qual peço ao Covemo Imperial. Fiz todo. os esforços, que pude,
para concluir esse compl'omisso de homa, mal'; fui impedido
pOI' fl'equentes incommodos de sande, bem pl'opI'ios da minha
dade e provocados por tI'abalho tão arduo e difficil. Não deve

V. Ex. extranhal' esse facto. O p1'Ofundo jurisconsulto Vis
conde de Seabra, encarregado do Codigo Civil Portuguez, p01'
decreto de 8 de Ago to de 18õO, s6 deu conta d'elle em 18õ9 (1)

(1) II A commi ão, nomeada pelo decreto de 8 de Agosto de
1850, discutiu em Coimbra, em 1851, com o autor do projecto o



o CODIGO 'lnL (1873-'1 78) 523

e sem exposição de motivos ou Commentario.. Qutm grande
jlll'isconsulto, o sr. Teixeira de FI'eita , de capacidade muito
sup I'ior a minha, contractou o Codigo Civil pOI' tre. annos
em 1859, c até '18"72 o não executou, exonerando-se d'eBe
n'esse anno (1). Q Governo Impel'ial outrosim concedeu um
anno de prOl'ogação ao illu tre conselheil'o Riba para o tra
balho da Consolidação do Proces o civil. » (2) A pl'oroga~ão

é dada s m vencimento, permittindo-se-Ihe, pOI'cm, advogar;
tinha, portanto, pal'a proveI'á sub istencia da familia, que
voltai' ao fôro, ao mesmo tempo que estava empenhado em
uma obra maxima que exigia de preoccupação do lado material
da vida. Abria- e-lhe, assim, a mesma perspectiYa de Teixeira
de Fl'eila', que le al'a treze anno a pensar no seu Codigo
Civil, ou, contando o cinco anno da Consolidação, não
menos le de 'oito annos. É então, urgido pelas CÍI'cumstancias,
que labuco começa a articular seguidamente o seu Codigo,
tomando o que podia conservar do Esboço de Teixeil'a de
Freitas, para, quanto po si el, a obra 'el' commum.. Ninguem
p6cle, entretanto, dizer se esse esboço era o principio da
obl'a, ou 'implesmente a escolha, por eliminação, dos mate
riaes a que depois elle imprimiria o seu cunho individual e
da qual faria nascer o verdadeil'O Codigo. Infelizmente para o

plano da obra que approvou. Depois Seabra trabalhou no pl'O
jecto, que apre entou p1'Ompto e concluido em 1859 ao O'ovemo. II

Vide Conselheiro José Dias Ferl'eira, Elogio Historíco elo Vis
conde ele Seabra, Lisboa, 1895. E Seabra tinha ante prepal'ado
os materiaes para a obea : « Havia Seabra já I reparado muitos
materiaes pal'a a obra, quando foi officialmenteencarre.O'ado da
redacção do pl'ojecto. D'e e trabalho tinha noticia Antonio José
d'Avila, depois Duque d'Avila... que muita v zes o animou a
. eguir nos. eus elllpl'ehelldimenLo , e afinal o indicou ao con
. elho de mini tl'O.· pal'a elaborar o pl'ojecto de codigo.., Ibid.

(1) Tambem Teixeira de Feeita ,ao encanegal'- e lo Cocligo,
tinha cinco annos de LrabaJho especiaes de codiJicação, tanLo
mai' que o contracto pal'a a Consolidação era de celto modo uma
promessa de que elle seria o autor do CodiO'o; . eus estudo. de
viam ser feitos n'essa inteUigencia.

(2) O anno da pr01'ogação que Leve Ribas foi com a gratificação
marcada.



524 UM E 'TADl 'TA D LMPEI110

paiz, no começo cl'esse trabalho, sob a pre são das condi ões
adversas em que de de então o tinha de executaI', Nabuco
fallece, levando comsigo a chave dos trabalhos que deixou.

Tendo que entregar ao GO\ erno a parte do Codigo que achá
mo' redigida, meu irmão mais velho e eu limitámo-no a apre
sentar o Titulo Pl'eliminal' em 1'18 Artiaos, e 182 \.rtigos da
P{l1'te Ce'l'al. Esses fragmentos foram publicados no R latorio
da Justi a ('1). Ha, pOl'ém, grande dilferenc:a entre um tra
balho acabado, cuja publica ão o autol' autorizou e revio, e o
tI'abalho, talvez ainda em pl'eparação, • ujeito a córtes, orrec
ções, apcl'fciçoamentos metamol'phoses, que se encontra n'um
e polio litteral'io. Aquelle' artigos impr s, os devcm, a im,
ser con idel'ados como ainda em elaborac:ão, por não terem
tido o imjJl'imatlll' de Nabuco. Como ess s havia no differentes
cadernos, livros, notas espal'sas encontrada, muitos Outl'OS
esboçados, que teriam consideravelmente augmentado a en
trega LIue fizemo ao Governo (2), se em con ciencia não de-

(1) Por occasião de entl'egat' esses papeis fizemos uma commu
nicação ao Govel'l1o, assignada por Sizena:ldo, explicando o mal
logpo da obra. E . a communicação foi publicada pela Secl'etaria
da Camara dos Deputados j o que dizíamo é a ubstancia do que
se lê n'estc Capitulo.

(2) Entl'eo-aramo 1 2 Artigo, ma: quem, sob 'ua re ]?onsabili
dade, quize', e extl'ahir um Codigo Civil da nota' deixadas POI'

Nabuco po leria talvez fazeI-o; nã:o el'ia, porém, o Codigo d'elle.
Nabuco havia distribuido em numerosos cadernos, como Pa seu
costume, a matel'ia toda d que se ia occupal', ada papte prece
dida da bibliographia de que se servil'a, tomando, pI'incipalmente,
pal'a base dos seus estudos o Esboço d Teixeira de Freitas. A
seguinte nota<.;ão dá. idéa do :eu modo de Ll'abalhar :

Esboço.
Ar!. 1167. I [avOI'a dolo quando os

agenles pl'uli arem o aclo induzido'
em el'I'O polo ma fó do oulrem, islo é
por alguma acção ou omissrlo do ou
lI'em, na int nção de pl'cjudical·os na
pe ôa ou ln, com al"'um fim de
pI'oveilo ou em elle.

Ar!. 4ü . TI'alando- e de acto lici
to o 01'1'0 dos ogenles ou seja d
dil'oilo ou de facto fal-o -á vicio. os

Notas de Nabuco.
1Ja,'erá dolo quando os agonie

pl'aliearem o aelo induzidos em erro
pela má ré de oulrem.

Trolondo-s do dolo não ha di 
lincção nlro o e['I'O do diroilo c do
faclo quanlo 00 aclo licitos.
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ve 'semos dar corno pensamento d'elle , ómente o que se podia
pl'e umil' a abatia, isto é, o que eU~ j'í tinha pa ado a limpo,

sempl'e que lenha ido occa ionado
pOl' dúlo de oull' 111, c ,,1"'111 d'i:lo po
<ler,io o agrnl - enganados, Icndo
havido usul'pação d ~eu, bens, ac
cu ,li' por c lellionulo li aul(1l' ,10 dolo,

AI'1. 'J69, Pr'occd a disposição do
AI'1. anll'cedentc quauto ao 1'1'0 d
l'acto, ainda mr mI 'lua esle não
lenha versado sobl'e a eam:a pl'inci·
paI rio aelo licito, como lul dcsignado
na pal'te c peeial <I' ,lc Co(ligo, uma
v z que s ja cYidenle que -em o 1'1'0

PI'Q\'ocado pelo doi) o aclo não ~c

leria pl'alicudo,
AI'1. 45~, 'ão havcI'à dill'lll'en~a

pal'a o cll'eilo I gac~ enll'e a igno
raneia c o el'rO, .\ ignOl'ancia ou o
CI'I'O é dc dil' ilo ou d faclo,

A1'1. 'J5' , lIavcrá i"'no"an01<1 d di
" ilo quando o a"rnlc- não livcr lU

absfllulamcnle conhrcido a pl'ohibi-
ão ou elctel'minação ela lei obl'e o

faelo ou especie dr quc se Il'alal',
lIay I'á el'r'o ele dil'cilo, quando não
livcl'em conhccido a p,'ohibição ou d 
lcrminação ela I i pOl' UlU ralsojuizo
do quc n'clla c disl ÕC,

A,'l. '151, Haverá ignol'ancia de
faclo quando os agl'nlc não tive
"em abid do 'lu ['xi lia, ou não
exi:lia, ou do que podia aconlec l'

cm I'clação ao facto 'lua foi causa
Pl'jncipal du delerminuc:;ão da von
lal! '. Hayerà CI'I'O dc faclo, quando
sUPPOZCl' lU verdadei1'0 que el'a I'also,
ou falso o 'I uo era yel'dadei ['O, lam
bam em relação a I'aclo, que I'oi'
cau'a pl'incipal da detel'minac:;ão da
yonlade,

E o dolo se dá, ainda que o erro
de faclo não lenha ,"c['sado sobl'e a
causa principal do aelo licilo, urna
vez que, oja evidenle 'lua sem o 01'1'0
provocado pelo dolo, o aelo não e
lOl'ia pl'alieado.

Approvo,

~uppl'imirpor doull'in:u'ios o arl ,
<\53 e fIM.

(Vel' nota anteriol'),

Á margem ti. al'liO'o de diversos Codigo, ha e'las llllu'ca-
ções': supprimi, abstitui assim, supprimi por doutrinarias,
Supprimi eomo redundantes á. vista do Art... , inatil, eon
tradietorio eom o .rlrt... approvo. A im o .\.rl . ..J.5' (elo Es
boço) ,'" Tão se r pulal'á erro ele dil'eito o que não "el'sal' , obre
a di I o ição da propl'ia lei, ma obre o dil'eilo que cada um e
attl'ibuir na uppo i<;ão da exislencia ou da não exi lencia de um
facto; " e 460 : " Tambem não, e r putarà el'ro de dil'eito a falEll
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em fôrma eguida e numerada (1). lIIesmo com I' lação aos
AI'tigo. na apparencia concluido , sem falaI' do polimen to
do eSLylo, que talvez ainda lhes falLasse, ninguem pôde dizer

applicação de qualquel' di posir:ão da lei, não por erl'O na intelli
gencia d'ella, ma unicamente pela el'l'onea combinação dos racto:
de uma especie.» abuco marca : " contradictorios com o
Ad. 456: " Art. 456 : " .\. ignorancía ou erl'o de direito em ca o
nenhum impedira os etfeitos legaes de qualquer acto licito ou
e. cu al'cl da responsabilidade pelos acto' illicitos. " Nabuco sub-
titue a 'sim o Ar'L. 456: "A ignorancia ou erro de dil;eito ómento

impeclil'á os effeitos legaes de qualquer acto licito ou e. cu ará
pela re pon'abilidade do acto: illicito., quando ello fór a au a
unica e pl'incipal d'e 'ses actos, " e os Al't.. 459 4üO a. im :
" ~ómente se l'eputa erro de direito o que vel' a . obre a dispo
si ão da propria lei, e não o que se rel'el'e a applica 'ão d'ella. "
A alterar:ão de Nabuco . a do Codigo Italiano, Al'L. 1,109 e do
Codigo POl'tu"'uez.

(1) O coutl'acto diúa : "... por fallocimento ou por impedi-
mento invencivel o permanente, s inhabilitar o autor pal'a con
cluir o. trabalho. no prazo aju. tado, sOl'ão clles entregues ao
Governo no e. Lado em que se aclIal'em ... » Que tl'abalhos eram
e 'se que de\'iam SOl' entl'egues no e tado em que -o acha em?
Eram os apontamentos, as ,ariante , a tentati,a de redacção,
os estudo., o materiaes recolhidos para levar a cabo o 'eu plano,
ou a parte acabada do projecto? A lIypothe e era a mesma em
caso de modo e de impedimento invencivel e pe!'manente : ima
"'ina-se ai uco entregando ao Governo como trabalhos do Co
digo as suas nota, a' suas elucub!'açõe ,as uas he itar;ões, eu
esbo~os im pel'feiLos de idéas? Não fôra isso de certo o que ello
so obrigara a entregar; isso não era trabalhos elo Codi[Jo, em
nenhull1 estado; era a preparação, a fer!'amen ta, o seg!'edo pro
fi sional, privilegiado, do creador, do al'ti. ta. Muitas d'essas
notas, d'es es trabalhos, eram traços de lapis vermelho ou azul,
c!'uzes, signae. , abreviatura', referencias, à margem do. artigo
de outros Codigos, que Nabuco desejava tomar modificar, up
primir, dividi!', tran pÔ!', contradizeI'. E. sas notas só eram iotel
ligivei para elle; só elle sabia até onde, com que re erva e mo
dificações, acceitava ou repellia o artigo do Codigo i apoleão, do
Codigo Italiano, do Codigo POI'tuguez, do Codigo Hespaohol, que
marcava ou t!'an C1'evia. Que se podia apurar de paginas e pagi
nas, volumes e volume. , de notas n'est~ genero : " Lei em geral.
Confecção. Iniciativa. Adopção. Sancção. P!'ol11ulgação. Publi
cação. Fôrma extel'Oas. Autol'idade. Nullidade. Effeito quanto ás
pessoa. Leis Politicas. Civis. Policia e segman<;a. Effeito quanto
a. coisas. EffeiLo quanto aos actos. Effeito quanto ao tempo. Re-
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s não e capal"am a Nabuco como lhe acontecia, tl'ocas de
palavras, omi suc', das que se não podem depois appl'eben-
dei' no pcn amento modificado (1). .

tl'oactividade : dil'eito publico. Retroactividade: direito privado.
Effeito em materia penal. Interpretai,;ão..\.pplica(;ão. Execu ão.
Abl'oga.ção i" ou n'e te "'enero: " Pessoas Juridicas moraes, civi ,
ficticias, ab:lracta~. ~ola .\.I't. 17. E baço. Pe soa juridicas. a
Vigll '. Cad. Oriental .\.I't. ('1). Cad. Chil. .\.rt... Pe oas morae ,
Cml. Portu"'uez, 3'). Pe oas Civi., Laurent 1.0 VaI. ~o 287,366.
"amur 1.0 Inst., p. 60. SavigllY, VaI. 2.° p, 229. VVali zew ki,

p. 15-1. L. Caen. Aubl'\' 1.° VaI. p. 185. .°51. Cod..\ustriaco 26,
27. od. Lui iallia L.0 1 final. Esboço. .AI't. 272. Heis er. Zacc.
V. 1. 1.0 p. 5 . ~Iarcadé 1.0 VaI. oelho Rocha, -3.. ão ão pe .
soas porque não gozam da plenitude do dil'eito' do homem. Lau
l'ent,1.°p.3G7 ontl'<LHei"ser, p.15G. E pI'eci, o, paI' interes egel'al,
re.'tl'ingir a e pllel'a da acção d' !la . Regl'a "'eral : ~a au~encia de
toda re tricção lel5ul ou convencional a pe_soa moral é dotada,
tanto quanto é pos:i\"el da me ma capacidade da pessoa physica.
A' 'emelhação completa, a meno. que a natureza das coisa' e
0llonha. Hei el" p. 156. Caen n.O 8. Esbo(;o. Art. 285. Aubry
1.0 p. HJl. PI'incipio "'eralmente admittido, cilicet na relação do'
direitos relativos ao ben . Hei er, p. 160. E~uoço. Nota Ar't. 274.
Savigny, 2.° p. 233-233. » E assim toda a materia lo Codigo, ora
arti"O de outro codiO'os copiados, emendado , modificados; ora
referencia, na marg 111 d um codigo) a ouko : ma tudo n'e . a
fôrma d e tudo, em have para extran hos peneLral'em no eu
pen amento, na sua preferencia, no seu modo d entender a anno
ta(~ão. Eu mesmo considel'ei tão definitivamente perdida toda e 'sa
collecção de apoll tamen tos, que en treguei "'rande parte delles ao
dr. Teixeira de Freita , quando, já com a razão alterada, e propóz,
a fazer o Codigo pai' meu Pai, epi adio a que maio longe me refiro.
Alguns d'e se' livI'os de nota' foram entregu s ao E'tado por meu
irmão izenando quando 'e . u citou, na Camara do Deputado,
que tão obre a propriedade d'ellas. Hoje eu po suo ainda diver
,os aderno, inintelligiveí' para estranhos, que apana guardo
como relíquias e documentos do muito que abuco trabalhou.

(1) A copia apresentada ao Governo é me mo, em alo-uns pontos,
uma da variantes encontrada. no. papeis de I abuco, as im :

Ar!. 5. ão 11a difTcl' n~a enll'C na·
&ionaes o eslrangoil'os pal'a a acqui
sição e exol'cicio do.' clil'eito civis.

Al'l. 6. ão lem oull'O. im influcn
cia alguma quanlo á P()l'dll, pl'iva~ão

ou 'u pen ão elo elireito civis o
Arl. 7 da Conslituição. só rclalivo ao'

AI'l. 7. Não ha diJrerença enll'e Na
cionae e E Il'angcil'o pam a acqui
i~ão o oxorcicio do' direito I'C[jlt

laelo por e te Codi[jo.
Ar!. 6. 1 ão 10m oull'osim inOuen

cia alguma pal'a a pOI'da, privação,
ou usponsão dos dil'eito ,que e te
Codi[jo compreltende, a disposição
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o que demon. tl'a a ma sa de apontamentos de toda ol'dem
deixados pOI' Nabueo é que elIe, ao fa lieeel' , tinha mental
mente. tel'minado a sua obra. D'ahi a sua expres ão, cI pois cle
acabar os e tucl cle ela ifieac;ão, compal'a ão dos outl'O'
Codigos, al'tigo por artigo, de que restam inapl'ovcitavei
yesLigios: {( Está prompto o Codio·o. » Vendo e es aponta
mentos bl'eves, elliptico ,enigmaticos; esse al,tigos de Outl'O.'
codigos .marcado a lapi ; es. a paginas dobl'adas, á Yeze.
cOl'taLlas, de tanto volume' com refer Dcia a outl'a bra';
essas cruzes que ão como que o signal de tantas idéas mortas
com elle, nenhum perito m composição intellectual duvi
dará que tudo i so era o Codigo que elle dizia e tal' prompto.

cc Augu to Com te, » I'efere uma das re enhas de sua vida
(artigo na Gmnde EncyGlopédie), ex tinha um modo d tl'a
balhar muito notave! e que denota uma for a intell ctual
absolutamente extraordinaria, talvez unica. Meditava, de ca
beça, cada um dos seis volumes que e seguiam, 'em intel'
rupção, de dois em dois anno, em nada e 'Cl'eVel' nem
mesmo simples notas; assen Lava não s6 o plano e a, didsõ .
principaes, mas ainda as menol'es particulal'idades. Quando
terminava e sa elaboração mental, elle dizia que eu vo
lume estava feito; escrevia·o então de um ja to, mandando, â
medida que ia escl'evendo, a. folhas pal'a a impressão; não
revia senão uma prova, nunca fazendo uma alteração. » A a
buco faltava esse extl'aordinal'io poder de retenção, mas
excepto a necp.ssidade de auxiliar a memol'ia por meio de
nota, de deixar um traço de tudo que lhe atl'ave ava o
cerebl'o, o seu systema de tl'abalho era o mesmo de Comte :
possuir todo o assumpto, por mais vasto que fo se, creal',
distribuir, dispôl' mentalmente, nos menores detalhe, a obra

direito politicas e á plenitude dos
direitos indioiduae .

Ál'l. 4. Considera-se capacidade e'
pccial aquella que e le odigo ou
lOI'ga anle ela idade determinada
paret o exercício elo dit'eitos.

ele Al'l. 7 da COllsliluição, só rela
tioa ao dit'eito politico .

Al'I. 11. Con idel'a- e capacidade
especial aquella que as lei d'e le Coo
digo oulol'gam anle da idade por
elle cleterminada petra a capaci
dade geral.



o CODIGO CIYIL (I 73-1878) 529

inLeil'a, antes de escI ever a pI'imeira lettra do texto defini
tivo.

Ofacto é que, pelo methodo de trabalho que adoptou, Nabuco
não nos deixou nem o odigo, nem sequei' o pensamento do
eu Codigo. Com a ua notação imp I'feita, ubjectiva, a obra

era pal'a fica!' toda con luida ou sei' levada com elle para o
tumulo. Não pen ou de certo em não deixar, como deixou
Teixeira de Freitas, mate!'iaes de que outl'OS pudessem ti!'al'
o us codigo' ci, is; ma' e tive calculado o modo
de impedi!' que a sua obra inacabada pude e ir a er de
outrem, não poderia ter melhor assegurado a realização de
tal de ejo. Pelo l'ragmenLo publicado póde-se apenas conje
ctUl'ar que o Codigo de Nabuco, uma vez completo, não eria
a cI'eação di; um PUl'O philosopho, de um profes 01' de
'niv r idade e . im de um e tadi ta, mai' preoccupado do

effeito pmtico da legi la ão a que ligasse o ~u n0.me, do
seu alcance ocial, intel'lla ional me mo, da clareza, COill

prehen ão t: a bidão da lei, do que da metaphysica do dil'eito.
Vejamos, porém, a questão da divida de abuco para com

o E tado: e elIe cumprio ou não o eu contracto. A intelli
gencia de um contracto, com prazo erto, para executaI' uma·
obra como o Codigo Civil, é das questõe mai delicada que
se po sam u citai' em ethica social. Qual é o deve1' do legis
lculol', que contra ta faze!' uma ol)['a l'es a magnitude e d es a
infinidade de pormenor 's : - fazei-a a trouxe-mouxe para
entregai-a a tempo, ou Yi ando sómente li pel'feição elo tra
balho e a maior conveniencia social, em leVaI' em conta o
tempo marcado? Qual era a obrigação ele -abuco: - e tudar,
assentar o plano, as minudencias todas, pal'a sómente depoi .
da obra acabada como idéa, começar a executai-a, expondo
se as im, e morres e, a não deixar um 6 artigo; ou desde o
pl'imeiro dia começar a compôr para que ficasse, em qualquer
tempo que a morte o sUl'prehendesse durante o prazo do seu
contl'acto, o equivalente da pre taçõe recebida? A erdade
é antes ele tudo que Nabuco não tinha que se preoccupar,
senão pela contingencia da morte ou por sua pl'opria con
veniencia, do tempo do contracto, porque estava previ to

III. 34
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n'este a pl'orogação do prazo, que eria aliás injustificavel
negar-se-Ihe em uma empreza d'e sa ordem. Elle procedeo
assim, em relação ao seu Codigo, pela regra de Littré
perante o tl'abalho incalculavel do seu Diccionario : II Quem
quizer fazei' um uso serio da vida deve sempl'e trabalhar como
se tivesse que viver muitos annos, e proceder como se tive se
de morrer proximamente. A primeira d'es as reflexãe deter
minou-me a emprehender um trabalho que exigia, quando eu
o comecei, mais annos e mais saude do que ordinariamente
se tem em partilha. »

Em toda obra in tellectual contractada, ha sempre uma
condicional sub·entendida : Deo juvante, a in piração não
faltando. Os contmctos d'essa natureza obedecem á condi
ção especial da producção mental, tão rigorosamente como
contl'actos agl'icolas ás condições da PI'OtlUCção da terra: não
se póde forçar o espirito a dar a idéa, como não se força a
arvore a dar a flór; o effeito sel'ia a esterilidade; ninguem
deve sei' obl'igado a forçar a imaginação até a loucura para
tirar d'ella uma creação que se retráe cada vez mais. "um
contl'acto como esse, só se póde exigir a bôa fé. O amor â
perfeição da obl'a que se contractou é a condição da lealdade
absoluta, o primeiro signal de que se é digno da mi são.

Como podia Nabuco, ao contractar Codigo, saber 'e o po
deria terminar ou mesmo começCl1' a redigir em cinco annos?
Para sabei-o, era preciso que elle já tivesse elabOl'ado um
Codigo Civil. Me mo quando elle tivesse concebido o plano,
entl'e a concepção e a execução de uma em pmza d' s a ordem
era impossivel aquilatar a distancia. Depois de ter consagrado
vinte annos a realizar o plano de sua grande obra, Littré diz
no Prefacio do primeiro tomo: o Um plano quando apparece
ao espirito, sedul-o e captiva-o, é todo luz, ordem e novidade;
depois, quando chega a hora ela execução e do trabalho,
quando é preciso dispôr no quadro e nas linhas regulare que
elle apresenta a massa bruta e infOt'me dos materiaes reu
nidos, é que começa a prova decisiva. ada mai laborioso
do que a pas agem de uma concepção abstl'acta a uma obra
effectiva. » Não havia base alguma para avaliar o tempo
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que a execução tomaI'ia. A lei do contracto, como a entendia
abuco, era que o prazo remunel'ado para entregar a obra

seria de cinco aono ,mas que eIle teria as proroga ões de que
pr ci 'asse : a sim I o contl'acto não trnha verdadeiramente
prazo c rto; o que el'a limitado era o tempo ela remunemção.
A ua obl'igação moral era daI' o melhor que pudesse; fazer a
lei que mai digna fosse do paiz que eIla devia I'eger, - porque
o seu Codigo uma vez acabado, era razoavel aCI'editat, que
eria logo o Codigo Civil elo 1mperio : podia elIe contaI' para

is o COlD o 1m pel'ador, ancioso pela obra; com a sua posição
de chefe de umal'ande partido, e com a autoridade que o seu
nome tinha igualmente para o outro, que lhe commettera o
Codigo.

'e Nabuco imaginasse que viveria tão pouco, ainela assim
não seguiria outro methodo; seria faltar ás suas faculdades,
trahir a sua obra, diminuir o 'eu esforço, a sua ambição intel
le 'tual; quando o fize se, o Codigo não ficaria prompto, re 
taria sómente um fragmento maiot' ou mais inteIligiveI.
Para que, porém ~ O futuro codificador havia de fazer obra
propria, deixal'ia de lado o que eHe houyes e começado; não
teria a mesma razões de sentimento e solidariedade, que
eH , para aproveitai' do seu antece sal' tudo quanto tives e o
cunho perfeito, de modo a haver apenas mudança de artifice
na gl'ande obra nacional ('1).

(1) Tambem quando abuco fallece sem deixaI' o Codigo, Tei
xeira de Freitas, já com a sua fOl'te e orgulhosa intelligencia alte
rada, de mOI'onada da alturas a que se eleyára, tem um "'rande
abalo moral e, n'uJU im pulso ·de gratidão e de olidal'iedade, oITe
rece-se pal'a pa ai' a divida de abuco, recolhendo e animando
O' fragmentos da ua obl'a interlompida. De certo em toda sua
vida não terá I abuco recebido mais funda impres ão da nobreza
instinctiva do homem, do que essa generosidade que tocou a seu;.:
filhos agradecer. " I ão podia o supplicante, I) dizia Teixeira de
Freitas na sua pl'OpO ta, II inquietar- e pela incumbencia da mui
sublime, mai dilficil, mais benefica de todas a composições, a
um homem da sua confiança, seu con orte de de o começo da
jornada; mas agora, já que o socio deixou de exi til', pro iga o
superstite na tarefa, consumma o esperançoso artefacto ... Se re··
pulam o caso de força maior, o . upplicante propõe-se a reparar



-,\0"uu_ UM E8T.UJl8TA DO DIPERlO

Por todos os motivos o 'eu dever el'a acri olal' ao infinito
a sua creação. Elle não podia fazer um codigo apressado, não
podia ganhar tempo; a obl'a devia consumi!' o prazo de ela
boração que necessita:se, ainda que fosse toda a 'ua vida,
ainda Iue a morte a interI'ompesse, inuLilizando todo o tl'a
balho feito. Ellc p!'ocedia como os gTandes a!'tistas da H.e
na 'cença, cuja obrigação maior e!'a para com a propl'ia obra
d'arte ('1). Sua regm era a mesma que Va al'i definia assim:

completamente o inf'ol'lunio; se inju·tameJlte (jUiZel'em con 'i
deral·o de cllI pa, o supplican te pl'opõe-se a remil-o es PU pulosa
mente, como se não hom'era occorrido, sati:'fazendo - real a
real de sciencia - o prejuizo causado em todas as suas partes e
(;011 ·equencias. Jl Referindo-se lL l'elar:ão, na codifjca'o:ão civil
entre elIe e Nn.buco, falIa do" inde tructivel nexo fJne jJrovúlen
cialmcnte existia entl'e o creaâor e o criado!' d'esse tronco de
geração iden.l. Jl Quanto a Nabuco ter deixado aobl'aincompleta:
u Não enganou-se o digno Mini tI'O de 1 72 (Dual'te de Azcyedo)
sobre a capacidade pos ante do juriscon ullo... e durante a vic!lL
famo. a do e:tudioso jlll'ista, ninguem ousou duvidaI' da :ua pro
yadi:sima dedicação litteraria, a ninguem, paI' sun. mor·te, ja
licito imputal'-lhe negligencia', n m me mo concebeI' d .. favo
raveis juizos, seja qual fôr o estado elll que o destino o I'orl;a"
a parar. O caso não é de vil empeeitada mercenaria. Tra.ta- 'e de
um laborioso estadista, que no .\'emanso elo seu gn.binete '6 devia
mirar perfeições. Jl

(1) Fn.llando, a. prOPO. ito dn. demora de Rodin e111 entregar a
estatua de Balzac, Arséne Alexandre, cI'itico d'arte I'rancez,lem
lJl'a a queixa contra os esculptores que se encarl'egavam ele tra
lJalhos que não acabaram a tempo, e especialmente dos da Re
nascenr:a: " Leonardo de Vinci, que é justamente o typo mai
exteaordinario e o mais perfeito do artista ulliyersal, sofl'l'eu uma
má sorte semelhante e ainda n ais cruel. A esta.tua eque tre de
Fl'ancisco Sfoeza, que, em Milão, elle tinha começado em 1483,
tomou-llle muitos annos, s6 de estudos preparatorio', Em 1.193,
apenn.s o modelo do cavallo, executado em terra, era exposto
publica.mente. Foram precisos dez annos, s6mente para uma parte
cl'essa e tatua, e mesmo essa não definitiva... » E a respeito de
Rude, o autor da Mal'selheza de pe 17'a ])0 Arco de Triumpho :
(, Um velho estatuario, que tinha tambem o mais bello talento,
M. Just Becquet, contava-nos um traço de Rude que elle conhe
cera. Quando Becquet vio na officina de Ruele o esboço muito
a;deantado para a estatua tumulal' de Cavaignac, exclamou: 
E preciso não tocar mais n'isso, meu caro mestre. Rude respon
deu-lhe: - Ha talvez um nada que alterar, li Eu era joven en-
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« il lIola cel'cal' sempre eccellell':::a sopm eccellen;::,a e ]]e1'
fe;:,iolle sopra pB1'fe;:,ione ... lal che l'opem (usse I'ilal'dala
daL desio COI7W disse il nosll'o PeLl'{l1'ca (1).» cu desinte
r e e laya fóra le que tão: elle contractára :::em lei o Co
dio.o Civil com Teixeil'a de FI' ila , quando, e ambiciona. se

. a ommi ão I adia, de erto tel-a ae eitado ao el' r~n1.

lia conviliado pai' Eusel io de Queirá , ou e peral' que utro
mini tI' , seu ucces:or e seu amigo, lh'a vie' e nonllllente
orI rcCC!' (2). A :'Talifi a ão que o Estado lhe pagava era
uma pequena c mpensação dos lucl'o ante: da ua banca
de advogado (3); não lhe p sava portanto na con eien
eia, de'e! qu elle . dedicava int iramente c\ ua obra; o

tão, II contínua Bel.:Cjuet " Rude levou um anno a fazer uma no,a
e tatua, li tamanho natural d'e ta. vez. EI'a sul lime. - h. ex
clamei ell, :la vai pam o moldadol'. Leu amigo, di e-me Rud ,
Ó s6 ao-ol'a que e tou cOU1e~a.ndo. »

(1) Teixeil'a de FreiLa tambem accu. a e e mesmo impedi
mentllTl1 da I el'fei<;ão. « Dizia elIe IJ:l :ua citada carLa, de 20 d
Novembl'o d 1 OG, refel'indo- e á lentidão do eu tl'abalho e
à ua l'eluctan ia intcriol' em concluil' o Codigo :. e me não
recusam a pos ibilidade intellectual de preparat' em dois ou
tpes meze, UIll livl'o com o lettl'eil'o de - Codi{]o Cioil, - .. , como
expli aI' a lentidão dos meu trabalhos, o consumo de mai de
oito annos sem ainda ter "egado ao fim? Bem se vê que ahi le
veda um nobl'C. ntillento, um amor ele perfeição que ó a con-
cien ia póele recompen ar. " E a re peito de 'abuco, dizia na

ciLada propo. la de 1 7 : « O ca o não é de vil empreitada mer
ce:naria. TI'ata-se de um laborioso estadi ta, que no reman. o de
:eu gabinete só (evia mil'ar perl'eir;ões. II

(2) " Entr Lanto, cumpre ob erval' que o SI'. 0;'abuco, ele,ado
ao mini. L rio, não guardou para i e. se muntl ""lorio o que o
. 1'. Eusebio lhA quize!'a anDai'; chamou a um distincto juriscon
sulto e abalizado advogado, o SI'. Teixeira de Freitas, e o encar
regou dos e Ludo, dos tl'aballlO prepamtorio, e finalmente da
redac(~ão do Codigo. I) (.\. Reforma, artigo citado).

(3) " Damos os em boras aos 11 sos 'oncidadi"LOs e ao PI'OP1 ia
Govcl'no Jmpel'ial por ter I'. Nabu o feito o ac1'ifi io ele acceital'
uma 0111111i~ ão, quo, exio-indo ""l'ande trabaI1lO, não 011' re e

om( en a<;üo C01'I'6 pondente. Naturalmente o illti tre jUI'i con·
sulto tel·'i. ele abandonaI' a honro a pI'ofi ão de advogado mili
tante, e todo sal 111 IlIe o. ue criptOl'io de achogado é um do
mai impol'tantes c['e ta 'ul'Le. II (RejoT'7llG, al'L. citado)
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eu contl'acto tinha como hypotheca o mais que elle podia
oITel'ecer, - o que lhe restasse de vida. O que o Estado
pel'desse com a sua morte era um prejuizo por fOl'(;a maior,
de que lhe não cabia, de certo, a responsabilidade. Se o
E -tado era lesado, mais ainda o seria sua familia, porque
o contracto só el'a nntajoso apl'es:-ando-se elle, entregando o
Codigo em dois ou tres annos, e recebendo, além das men
salidades dos annos restantes, o premio de cem contos,. que
ninguem lhe podia contestar, se elle apresentasse o Codigo
Chileno ou o Codigo Italiano v'ertido para o POI'tuguez. As. im,
o contracto seria lucrativo; demorando-se, deixando o prazo
expirar, encontran lo-se como Teixeira de Freitas, com
a impossibilidade de concluil', o contracto era, como foi, a
ruina, o sacrificio dos seus maiores interesses. Do pont de
vista mercenario, o esforço de Nabuco devia ser pal'u entregar
a obra no mais breve prazo possivel : « para isso, » como elle
escreveu em uma de suas cartas, « não tinha mais que fazer
senão chamaI' copistas » ('1).

Que outra accusação se póde fazer a Iabuco, a não el'
essa, de não se ter apl'essado, de não ter produzido á força,
para cumprir mate'l'ialmente o contl'acto? A de ter acceitado a
commissão, quando não estava preparado para desempenhaI-a
em tempo'? Não estaria elle prepat'ado, ou poderia alguem
estar melhol' '? Se elle tivesse já feito um Codigo Civil, como o
Visconde de Seabra, ou um esboço de projecto, como Teixeil'a
de Freitas, sentir-se-hia mais ou menos·pl'eparado? Cada sys
tema, cada grande obra inventiva, tem condições especiaes
de producção, desconl-iecidas d'antemão ao propl'io artista
ou pensador. Porque um esculptor fez uma esta tua em 11m
anno, sabe se fará outra que o satisfaça, isto é, que ene
queira entregaI' ou assigne, no mesmo tempo'? Nabuco podia
razoavelmente aCl'editar-se propl'io para fazer o codigo; não
lhe era dado, pOI'ém, como não o ser;a a ninguem, avaliaI'
a quantidade e a qualidade de trabalho ue primeira ordem

(1) A mim, 10 de Janeil'o ele 1873.



que as sua faculdades lhe forneceriam durante o prazo esti
pulado. Ou accusal-o-hiam de não se ter absol'vido na sua
obl'a, POI' não deixaI' a politica e o Con elho de Estado, como
deixou a advocacia? (I) Essa ensura presuppõe tanto desdem
e indil'ferença pelas idios ncrasias intellectuaes, como a de
não se tel' apl'e sado. lIa pensadores como ha artista que não
podem trabalhai' eguidamente n'uma mesma obl'a; precisam
de ariar de trabalho, obl'etudo quando variar de tl'abalho
é a sua yerdadeil'a distrac ão, seu unico descanço, como para
. Jabu (2). Além d' s a razão bastante, Nabuco tinha outras
pal'a não deixar a politica e o Con elho de E tado, sendo que
a politica lhe roubava pouco tempo fóra do Conselho de E 
tado: a primeira, qu teria I arecido uma tran ac ão, se ao
acceiiar de um Gabinete Conservador o encargo do Codigo,
elle, chefe da Oppo 'ição Liberal, abandona e a politica (3) :
a egunda, que elle se entia mai obrigado a intervir om o
seu voto na grande questões do eu tempo do que a fazer o
Codigo. De er capaz de,dotal' o paiz com um Codigo ci il,.que
ro. se um monument tal que se não pudesse erigir melhor,
elle podia em ioda consciencia e modestia du\"idar j is o o
desol rigava da iniciaii\"a, da ambição de e tornar o nos o
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1) Vel' es:a cenSlll'a (de não ter deixado tudo pelo Codigo), a
Teixeil'a de l<reitas e a Kaluco em Coelho Rodrigues, que em
pouco tempo teve feito o seu projecto de codigo. Es e projecto
elle o vio entl'etanto, r jeitado com igual pl'essa pela Commi são
nomeada, Não me cabe entrai' na anal 'se de tal pl'Ocedimento.
O que e crevo n'este Capitulo sobre a tentativas de Codigo e o
melhor meio de leval·o a effeito, e refere exclu ivamente ás
ondições da epoca de Nabuco.

(2) Ver nota anterior obre Leonardo de Vinci: II DiJ'- e-ha a
is·o que durante e e dez annos Leonardo fez outra obms... ão
se abe que muitos grande arti ta e vêm na impossibilidade de
trabalhar em uma só coisa de cada vez? II (Arsene Alexandre).

(3) A Reforma, orgão do partido Liberal (artigo citado), torna
logo notaria que .Nabuco continua a sei' o mesmo opposicionista
que d'antes: CI E évidente que esta confiança do Governo na
luzes da aptidão profi sional do r,. abuco em nada quebranta a
ua individualidade politica. Pelo contl'ario, o;' Liberaes e orgu

lham de que um de sou chefe mai queridos seja onsidemdo,
paI' todo os pal'tidos, como o pI'itneil'o do jUI'i 'con llltO:. ))
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codificador; n50 podia elle p rém, ter duvi la razoav I da
importancin transcendente do s u vot nas gl'ayes questões
contemporaneas como a Al'gentina, pOI' exemplo, em que
e'. evoto talvez no gal'anti a paz, e outra3, que t mo. yj to,
em que a sua opinião a signala o ponto thico mai . eleyado a
que tocou a no sa politica.

O que re ulta do naufl'agio de :Nabuco, omo UO de T ixeira
de Freitas, 6 que não se pód contractar um codigo ou o
conjuncto das leis de um paiz, com a clau ula de tempo,
como 'e contl'acta um aterro ou a p rfol'ação de um tuon J. . 'ó
a incon cicncia ou a cobi<;a t ria plena celteza de entl'eo"al' a
empl'eitada no pmzo do c ntl'acto. TI'es anilO, cinco anno ?
Por quc não Yinte, ou tl'inta? Tem sido muito di cutida a
que tão - sc o codigo devera s r obra de um ..6 espil'ito ou
obra coUectiva. ~s iI' um .. tancias que ntre nós . I'ceiam a
"ida, a fecundidade intellectual, opp()em cmbal'a os C]ua i
iguaes a uma e a outm 'oluão; no todo, entretanto, par ce
que ob o 1mp I'io o melhol' meio de fazcI' o Codio'o Civil teria
ainda sido confiaI-o a um juri consulto de pl'imcira o1'(1em ,
encal'regado de traçar o desenho da oll'a, de infundir-lhe a
vida, a individualidade que tem toda cl'ea ,ão int llectual, cer
cando-o, porém, de auxiliare' a quem ncal'reo'a' e as di
versas secções, exactamente como e levanta uma cathedl'al,
e constl'óe um encournçado, . e lan a uma gmnde pontc. A

pal'te material e technica da obra devia seI' poupada a quem
tivesse que respondeI' pelo e pil'ito gel'al, pelo aI ance ocial
da nova legislação ('1). Na época em que um jurisconsulto

(1) Em geral o juriscon. ultos opinam pela unidade de compo-
ição, por uma ó mão em toda a obra. As im, o Con clheiro Jo '6

Dias Ferreira, no seu Elogio Historico citado, do Vi con le de
Seabra: "Accrescentava o decreto de 8 de Agosto de 1850 ", 
encarregando a Antonio Luiz de Seabra, então juiz da Relação
do Porto, do projecto de Codigo, - " que hoje era prln ipio
as ente que a redacção dos codigos, pam ser metllodica, p~'e 'isa
e clara, devia er feita por uma ó pe. oa e revi ta depols por
uma commi . ão. Mas o que o decreto declal'ava novo era yelho e
muito velho. O que o decreto declarava ser pl'inci pio de hoje, re-
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no so e taria apto para inspirar um codiO'o (1), faltam-lhe cm
gel'al a fOI'ça phy:i a' do cer bro para a realizar:ão material
da em!weza, e ha muito na I gislação que pode CI' entI'egue

111'esentava apena' o. pro es o primJllvos, já. ob er,:ados por
U. João r e D. Duarte. D. João I encarl'eO'ou o tml alllo da.' Ol'd 
lla~õe alTonf:ina. a Joã Mende 1 do eu 'onselho e CorTegedol'
da \jl'te e, pOl' mOI'te d' te, D. Dual'te commetteu o encargo ao
DI'. I uy F rnando , do u Con, elho, sendo afinal rovi to pelo
me mo Ruy Fernande , pOI' Lopo Va 'que, orreO'edol' da cidade
do Li boa, e pelo- Dezell1bal'gadoro Luiz Martin, e Fernão Ro
dl'igues. O me mo teve le faz I' D. Mm'ia I, poi dec01'l'idos inco
annos em a Junta pOl' ella nomeada tel' on luido tmbalho al"um
apromptando apena Luiz de Mello Quint lia a parte que lhe to
cál'a l'elativa a te tamentos, . u es. ões .mol'O'ado e tutela,
chamou da Uniyel' idade, 101' aviso de 22 d" Marr;o de 17 3 o
Dr. Pa choal Jo . d Mello FI'eil'o pam o encal'pegal' da l'eforma
do. livl'o 9.0 5.° da Ol'denar'ões do Reino. Elfectiyamente o
lll'imeiro delineamento da obl'a; ou . eja na a!' hilectUl'a ou na
pintul'a, não admitte o pensamento de doi. arti ta , comquanto
po sa, depoi~, ser vi ta e examinada pOl' muito. )} - As"im pen
. ava tambem Cal'do o da Co ta (O que é Cocligo Civil!') :" m
codiO'o civil lia I s I' um, 'stema do 11101'al civil. Pede pOl' i so
uma uniformidade de principio e de doutl'inas e o 'eu plano ha
de seI' confol'me â ligação da id 'as da ju, tiça e do direito que
tiver formado em eu entendiment quem cl'esta obl'a se in umbir.
1 em póde t I' pol'feição, nem seI' como convem, _e aca o não fôr
obra d um. 6 engenho. É de d ma. iada gmndeza e importancia
pal'a se fazeI' sem planta, ou ,eja incumbindo- e de uma parte
cada um do seu diverso constl'u tores, ou eja tr'abalhando
todo imultaneamente." Entpetanto, Cal'yallio Moreira (o Bal'ão
de Penedo), que cita e sa palavl'a commenta-as no entido que
me pal'ece o mais pi ovavel de bõa execu~ão entre nó : " :\Tão sou
tão escl'llpulo. o em prefel'ir sempre a unidade do pensamento na
organização do. odigo, que 'não reconheça utilidade na colla
I ol'ação pam auxiliaI' o pen amento ol'ganizador " (Jlemol'ia ci
tada, 'obre a Revisão da. lei ).

(1) E . a qualidade são as me mas que e exiO'iram em Por
tugal para a e collta de eabra: « Um trabalho lue só podia er
feito por qu m alliasse a um talento, upel'ior e tl um aber pl'O
fundo longa pI'atica do ful'O e "'l'ande bom en~o jUI'idico "
(Dia' Fel'l'eil'a, Elogio Ri, torieo citado.)T ixeil'a de Freita" justi·
fi ava, ao apr entar- e pua recolher a hel'<1\1<::a. de Kabu o, a lia
propria infelizmente pela. « obl'igação de intervll' !l'um pel'iO'o o
abandono, que, para mal de todo', púde talvez acol'oc;oar I equena.
ambições, desejos, em di"'nidade, temeridades em con ciencia."
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com vantagem a mãos differente da que tem que dar o risco
das grandes idéas, da con iderayeis innovaçãe', dos ra gos e
refol'mas que uma remodelação gel'al das no 'sas leis imporia
ao codificador bl'azileil'o. Cada linha do direito patrio deyeria
ser pe ada em balanças de Oil'O antes de s r rejeitada, e da
mesma fórma que os homens de hoje não upportam as arma
duras feudaes nem man jam as armas romana', 'eria pr ci .
l'eunir a força de muito' cerebl'o para termos uma legisla ão
nova que em iniciatiyas, em poder de ligar e de conservar,
em penetl'ação, justeza, genio organizador e creador, igua
lasse os nosso antiquissimos codigos (1).

Que codigo teria entretanto feito Nabuco? muitas \'ezes me
peJ'gunto, folheando as ua. notas, indecifraveis, por não
saber se a iJca era pal'a ser aI ropl'iada, I'epellida ou conver
tida em outra. O que se pMe dizer é que teria sido um codigo
muito diverso do de Teixeira de FI'eitas, porque as suas facul
dades pl'edominantes não eram as me ma. abuco era um
politico, um estadista, um admini trador, um juiz, ao
mesmo tempo que um jmi con'ulto; Teixeira de Freitas
era sómente um jmisconsulto; isto fa~ia que os tl'abalhos
juridicos de um e d Outl'O fos 'em profundamente differ ntes.
Teixeira de FI'eitas fechava-se ou na lei escripta ou no con
cepto, dentro, sempre, ela e phel'a do Direito; abuco nunca se
isolou no Direito, considerou-o sempre como uma 1'elativi
dacle social, como a outras, subordinada á existencia da
communhão. Teixeira ele Freitas lidava assim com uma só
funcção do Estado, Nabuco com a vida toda do organismo. O
codigo de um tinha que ser forçosamente theorico, abstracto,
especie de archetypo univel'sal ; o do outro, pratico, positivo,
politico, utilíla1'io. Teixeira de Freitas faria um codigo para

(1) " Fomos os pl'imeiros na codificação das leis, como fomo o
primeiros na navegação do. mal'e " (Ol'dena ões afl'onsina ). 
" O que ha de bom nas Opdena õe posteriores, manuelina' e
filippina , yeill tudo da Ol'denações ai:1'onsina . Fopam, em toda
a Europa o primeiro codigo depois dos da Idade Media" (Dias
Fepreil'a, Elogio Histol'ieo de Seabra, já citado).
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uso de qualluee na<:ão' Nabuco faria um codigo para o Beazil,
mas que l'ef1ectisse o pl'ogresso, o maiol' adiantamento da ci
viliza<:ão; Teixeiea de Freitas não se preoccuparia de refol'ma
..ocial, nem d re peito ao direito antiquissimo, á tradição
e ular; Nabuco sel'ia influenciado por estes Jois espiritos

6imultaneamente : o de reforma e o de veneril<:ão. Para
Teixeira de Freita , o deside1'atwn seeia um odigo que
apl'esenta. a mai .. original e elevada Ii1s 'ifica<:ão e as mai
perfeitas defini\õe do facto' e especies juridica" para Na
buco eria a lei geral que encerras e o maior numero de lei
(hem feita) socialmente uteis, i to é, Iue melhor ervi sem
o seu pen amento ]Jt'imortlial : a conseevação moral eyanes-
ente da familia e do E tado. O codigo de abuco seria um

c digo ao m smo tempo liberal e Lmdicionario (-1); se tive' e
alguma originalidade, sCl'ia sómente pela harmonia, clareza,
c c mbina ão dos matiz . o de Teixeira de Fl'eitas eria uma
contl'ibuição de idéa concep 0e pe oae paI'a a noya
sci n ia do tlil'eito, todo eIle tirado do eu propl'io fundo.
Teixeil'a de Frcita em, em relação ao dir ito, um nominali ta,
,\labuco, um realista; o que fa 'cinava áqueIle era a nomencla
tura, a di"isibilidatlc da . especies, a coordenação tlos genel'o .

(1) A Tabu o sorl'ia u idóa de conciliar no eu codigo o pro
gresso economico com a tl'adic:ão mOI'al; a feição livl'e de uma
época industrial, como ó a moderna, com o e pil'ito de pel'petui
dade das velha' funda 'ões civi " o qU.e se póde chamar, em op
po 'ição â nova escravidão de Hel'bel't pencer, a liberdade
antiga. Elle notara e te perfil do Codigo ~apoleão por E. Re
nan: « Um codigo de leis' que parece te l' sido feito para um
cidadão ideal, que na ce e engeitac10 e morres e celibatarioj um
codigo em que nada dura mais que uma vida; em que os filho
ão um in onvenien te para o pai j em que loda obra collectiva ou

perpetua é prohibida; em que as unidade' morae ,que ão as
verdadeiras, ão di' olvidas a cada obito; em que o homem
ajuizado é o egoi ·ta que. e arl'anja pal'a ter o menor numero de
devere ; em que o homem e a mulher ão atirados à arena da
vida na mesmas condições; em que a propriedade é concebida
não como uma coisa moral, mas como o equivalente de Uln gozo
empre apreciavel em moeda; tal codigo, pen o eu, não póde

engendrar senão fraqueza e pequenez. ~
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o-que seduzia ~abuco era o alcance da lE'i. Intellectualmentf',
em juri 'prudencia um ra um e oJastico, outro um ethico;
quantoá forma, um ideoo'!'apho, outro escI'iptor. Teixeira
de FI'eita ,é pl'eci. o dizei" não tinha a intellio-encia fina, ela,
ti a e du ·til bastante para a grande ab trac\ue ,era in xtri
cavei. em ser subtil, e o. u naufr3gio re.. ultou, cm parte, d'
tel-a elle forçado a produzil' o que ella, naturalll1ent ,não teria
dado; Kabu o tambem mpl'egou talv z mai' tempo d que
devia em habili ta1'- e para a nova technologia juridica, ma.
renunciou a i\lustrar- e em uma vo ação qUê não era a na,
em uma al'te de que lhe faltava a in piração : o seu codigo
tel'ia assim, .. ido composto com o matel'ial conel'eto, compact ,
em que elle trabalhava, e não com o material diffuso, nebu
loso, subjectivo, a que Teixeira de Freita se affeiçoava. O
eo ligo de Teixeira de Freitas sel'ia uma teia d' al'anha que
elle desdobrava da pl'opria intelligencia e euj'l tenuidade c
rijeza o eduziam como a Hegel um de seus labYl'intho d
idéas; o de Nabllco, um ediflcio construido conforme as regra
de alvenaria e da hygiene para o bem e tal' do maior num 1'0.

A um ba tava a bel1eza da eoneepção juridica in se, e mo
uma obra d'arte . outro queria vel-a na app~ica ão, em eu.
effeitos, sobretudo em rela~ão á e tatistica moral do paiz (1).

(1) Compal'a,;ào entre ~abuco e Teixeira de Fl'eita., Tomo ]f,
Livro IV, Cap. IV.



CAPITULO YII

A A CE~ÇÃO LIBERAL. - A fORTE (1 7 )

Para o fim d 1817 eru yj ivel que a ituação on' I'vadol'a
estava acabando com o declínio e a doen a do Duque de Caxias.
« Pen '0 como'. ll, e cre"ia Nabuco a Dantas cm n de De
z mbro, « que uma nova ituação politica e tá proxima. O
Iini 'terio é um cadaver que o Caxias, com toda' as sua glo

ria e importuncia que exerce no animo do Impel'Udor, não
poderá O'alvanisar. O Ministerio ó viye pelo nome do Caxia .
E tá proxima a nova 'ituação -, mas umpr attend r
qu tal I l'Oximidade, não havendo alguma pres ão ou noya
circumstancia, bem pMe ir até Maio, que é quando o cuco
canta, l' E ac \'e 'centaYa : « Apezar do upremo esfo\'ço
que fiz, com prpjuizo de minha saude, não puue conclui\' o Co
digo Civil no prazo aju tado, e p di uma pro\'ogação de mai
oiLo mezes, a qual jnvanLe Deo e pel'o reduzi\' á metade» ('1).

(1) o estado em que se achavam os estudos e trabalho' de Na
buco, não é dema 'iado optimista e 'se ealculo para a redac<:;ão.
Ab ol'vendo- e ClLll'ante algun mezes na tel'minação do Codigo -e
não 'obrevies 'e a fadiga cerebral e a doen a, por outra, como
elle dizia: "jzwante Deo ", [ abuco em meno de oito mezes 1)0

dia completar a sua obra. EUe redigia a lapi' em dua taboa
de ardosia, fOl'mando um livro; compondo de 20 a 30 artigos por
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Com eJIeito, um mez depob, em L° de Janeiro de 1818,
Caxias tl'ansmittia a inimbú, um do' chefe' liberaes, um
telegl'amma com a ordem do lml eradol' de compal'ecer em
S. Chri tovam.

A formação do Gabinete Liberal de D de Janeiro (181 ) foi
uma ferida pam Nabuco, con 'ultado sobl'e ella pelo organi
zador s6ment~ depois do facto consummado. Quem conhece a
pal'te que abuco teve na histol'ia do no,"o partidú Liberal,
ua po ição entre os chefe, collocado por elle' mesmo acima

de todos, compl'ehenderá bem que o d sgosto d'elle não pl'O
vinha tanto do Imperador não o ter ouvido sobre o ol'ganiza
dOI", como do ol'ganizadol' não o tel' oU\-ido 'obre a ol'ganiza
ção. Que o Impel'adol' devia ouvir a Nabuco, el'a evidente, e
a, Ma:; nOl'mas do ..ystema I'epre 'entativo eram um intel'es'e
tambem da d nastia, Nabuco em ap ntado pelo ch fes Libe
raes como devendo sei' o organizadol', do que elle se e cu ava,
allegando carencià de recursos pessoaes para 'e manter na
po 'ição e pOI' ultimo, o Codigo Civil; era elle, entretanto,
pOI' acclamação geral, a pl'imeira figura do pal'tido, além
d'isso conselheiro de E 'tado, e con..elheil'O cujo I al'ecer, em
questões imp0J'tantes e numerosa', o Imperadol' tinha podieI
apreciar, Chamar a Sinimbú, desconhecendo inteiramente a
situação de Nabuco no pal'tido, era, da parte do ImI emeIol',
qualquer que fos e a . ua intenção, uma falta, um aggravo ao
estadista e um elTO politico, pOl'que el'a alI ellar para o
pal'tido Liberal, de conhecendo-lhe a autonomia, o self-go
uel'/l11lent, o seu direito de indicar paI'a o governo o e ta
dista de sua confiança. "Kal ueo porém, nunca e 'perou el'
chamado, ao menos espontaneamente, Elle sabia que o Im
perador nunca reconheceria esse direito aos partidos de lhe
fOl'çarem, de qualquer modo, a escolha, e de facto Zacharia
e Saraiva s6 faziam tornar ainda mai duvidoso o convite a
Nabuco, quando o indicavam do Senado, dizendo que nenhum

dia, tel ia em pouco tempo a obra acabada, e elle podia compoe
muito mais com o seu babito de redigi!' lei e as nota' Jue tinha
tomado,
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outro devia ser chamado (1). Em . egundo lugar o Impel'adoe,
- que podia sempee allegar a.. declarações de abuco de que
não queria o podeI' (2), - tinha o melhor dos pl'etexto , mo
tivo me mo para não l'eCOI'I'er a ~abuco em 1818 : o de
deixai-o acabar o Codigo Civil. Por ultimo, abuco "ia bem
qu o Impeeador não Leatava de de go tal-o; se o nüo que-

(1) Zacharia', ainda em 1 77, referia-se assim no Sellado a 'a
uuco (8 de Fevereiro) : II CO\,I'eu algum tempo o boato de que a
l\Iagestade itinerante deixou a sentado que se consena. e o
statu qllO até á. volta. O ol'ado\' não acolheu jamai nem poderia
acolher. emelhante boalo. Se aCI'edita se, pedil'ia ao nobre Pre
sidente do Con elho que adia e o Padamento para Outubro, e
ne te caso, postas em fel'ias as Camaras,o orador procul'aria per
slladir aos seus cOI'I'eJigionario. que acon elhas em o seu rei (o
Senado sabe a quem allude) a fazeI' uma viagem ao Oriente, e
o oradol' muito instantemente lhe roO"aria que, além do mai',
a"eriguas 'e a dimen õe e qual a madeira da caixinha em que
Alexandre gual'dava O' poema' de Homero. E tudado e bem
averiO"uado e ~e ponto, voltaria o e limado chefe do Liberaes
completamente illuminado. O Codigo Civil e eus regulamentos
na. ceriam omo paI' milagl'e de eu cerelro, o llroblemas agi
tados no eio do partido Lil eral receberiam uma solul;ão prompta
e condigna... "

Quanto a Sal'aiva, ver ante' discUl' o citado de 11 de Ago to,
1875 : II É V. Ex. abu o) quem deve sei' chamado, porque é o
chefe do partido Libel'al, e e ha 'ystema padaillentar ent!'e nó
ninguem poderá ubil' antes do noul'e enador."

(2) Es. e d ejo de não. el' minist!'o, Nabuco o manife taya sem
I)l'e a todos, da tl'ibuna e na intimidade, e alguns do eu inti
mo' o eram talllbem do Imperador.

Quando se nomeia a commi 'siío exe 'utiva do partido, em 1875,
Nabuco respira, pensando ter achado uma tangente para e capar á
contingencia de sua po i<;ão .• e. .'e tempo Gladstone tinha dei
xado a Lord Hartington a direcção do pal'tido L.i' el'al, que volta
depois a rea' umil' um tanto ine peradamente. E a e e epi odio
que allude a eguinte cal'ta de 1 abuco a Danta ,13 de Fevereiro:
II Cada dia de. ejo mai a vida lriyada, a exemplo de GJad tone,
que aliá não é doente como eu, e não tem obre si o encargo de
um C digo Civil, objecto que me preoccupa exclusivamente, e
não me dá tempo para eguil' o. negocio'. Felizmente liYl'ei-llle
apezar do sua oppo ição, do encargo de chefe, e con equente
mente do de ser mini tl'O; mas ainda me pe. a a I'e ·pon. abilidade
de PI'esidenLe do Centl'o, quando a' I'euniõe.' 'ão ti"LO dil'Jicei e a
e minhas convoca~õe. são a voz qne clama no de. el'[o. Il Nem
Dantas nem o partido, pOl'ém, admilliam a declinaloria.
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ria, era pOI'que, apezal' de todo o seu de ej de agl'adar-Ihe,
Nabuco el'a intel1ectualmente um irreduCliyel' acceiLava d'elle
todas a iJéa que pude se tornar suas, llue pudes 'em in 
piraI' e dil'igil' me. mo, - d'elJe Imperador como d qualquer
outro, - mas não se encarregaria de n'enhuma poliLica de
que ante' não convenc sem. Entl'e i\'abuco e inimbú, a
pl'eferencia do Impel'ador e1'a pOI' e te. Ilomem do mundo
uominando- e 'up riol'menLe, de man il'as qua ,i ternas e to
davia cheias de res rva, a(l'ectuosas, ma' mantenu todos;l
distancia, . inimbú escondia sob essa superfi i glacial, po
lida, uniforme, como a de um e pelho . o seu verdad iro
temperamento: por fóra, póde- e dizer, elle el'a todo calma
harmonia; no intimo, havia I aixão e violen ·ia. Ao me mo
tempo, porém, que homem de sala, elJe era homem de Côrt ,
e por esse lado o Imperadol' podia ter certeza de que nun a
lhe sentiria enão o avelludado das patas, não lhe c nhecel'ia
senão a caricio a flexibilidade felina. Depoi', 'inimbú nã
podia exigir a Pl'esidencia do Con elho; chamando-o, ra
o Impel'ador que o con. agl'ava chefe dos chefe ; provocando
a sua gratidão, podia contar com elle até ao sael'ifieio. A dif
ferença maior, entre elle e Nabuco, não era, porém, e. sa, e im
que Sinimbú, excepto no campo que lhe era [Jl'Opl'io, o dos
melhoramentos RO'ricolas, era politicamenLe um neutl'o, um
indifferente, qualquer que fosse a apparencia de sua lingua
gem, aos lados que se hostilizavam, e intellectualmente um
inerte, cujo movimento tinha que pI'oceder de outro ' A cha
mada dos Liberaes não el'a pequena questão para o Imperador,
pend nte a eleição directa, em que, chamando-os, el1e renun
ciava a um dos seus mais caprichosos preconceitos c Lambem
a um dos mai. pronuGciados temores que manifestou no seu
reinado: o preconceito contra a eleição dil'ecta e o temol' á
Constituinte. Em taes circumstancias o inaugUl'aelor tIa peri
gosa situação tinha que seI' um politico de toda sua confiança,
isto é, sobre o qual elle presumisse poel r exercer toelo o seu
ascendente e fascinação. Talvez lhe pal'cce se que não conse
guiria de Sinimbú o que não consegui: e tambem de Nabuco,
mas nos ministerios antel'Íores elle tinha observado a inelole
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dos dois homens, e sentia que abuco era essencialmente um
leacler, um guia, um conductor politico, e que mesmo quando

abuco torna e a direcção, prefel'ida por elle, havia de andar á
frente, havia de arra tal-o, havia de imprimir ao movimento
o cunho estrategico, ou o objectivo, que lhe inspira se a sua
imaginação propria. Por tudo isso, Xabuco comprehendia
que o Imperador não quizesse a sua companhia como Pri
meiro Mini tro, e preferisse outro dianteil'o para as grandes
jOl'Oadas do reinado, em que queria dil'igir a marcha e re
gular o passo da cal'avana. O convite a inimbú foi para

abuco llma ligeira e amortecida ferida em seu amor proprio:
e tava preparado para recebei-a. O modo, pOI'ém, por que
o seu velho amigo, chamado em lugar d'elle, o paz de
lado na fOI'mação do primeiro l\Iinisterio ela situação, - si
tuação de que, pela categoria a elle reconhecida pOI' seus
pares durante o ultimo decennio todo, tanto quanto pela au
toridade intelle tual que exercia no partido, podia pre umir
se o cl'eador, e, se vive se, teria. ido o arbitro, - esse
golpe, im, magoou-o na sua fibra mais sensivel : a fran
queza a confiança, a lealdade, o desinteresse com que coope
ra a em politica com os seus associados, a dedicação, com
(fue seI' ia aos seus amigos ('1).

Nabuco, entretanto, era tão desapegado do podei' que qual
quer ferida d'essa natureza icatrizal'ia logo. Mesmo esse
procedimento de Sinimbú, elle o explicará genero amente pela
ph siologia elas paixões humana , cuja leitura tinha pal'a el1e
talvez o attl'activo de uma con olação perenne. Attribue logo
a gauchm'ie do seu companheiro de Olinda á timidez, ao re
ceio ele pl'e tal' va sallagem a outrem, que não o Impel'ador,
elle Primeiro Ministro, de reconhecer acima de si um director
~. pil'itual do partido, - que as im faria ombra, não só ao

(1) A Saraiva (16 de Janeiro) elle diz sámente : li Sempre espe
rei c[1Je o nosso Cansanção fosse o chamado ... Elle fez-me :\
honra de consultar sobre o Mini terio, depoi de organizado j

achei-o bom, e quando o não achasse, não era mais tempo de
desfazel-o ... II

111. 85
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Gabinete, como á propria Corôa; d'ahi a linguagem uniforme
que abuco emprega para com todos que e dirigem a elle :
« Desde que um dos chefe' do partido se torna o Presid nte
de Conselho, só elle fica chefe, só elle deve governar, e aos
demais não é licito embaraçar a sua liberdade de acção ou
importunai-o com conselhos que elle não pedir. » (CaI'ta a
Barbosa de Almeida, em 2'l de Janeiro, 1878).

Mais fundo do que e' as peripecias da politica, da qual
~lle gradualmente se ia retl'ahindo, devia abalai-o a morte
successiva de dois homens que, por titulos diversos, eram duas
grandes figuras do seu tempo, cuja falta escurecia para clle o
recinto do Senado, e rcpercutia omo uma contracção dolorosa
em'sua propria individualidade politica. As relações que o liga
vam a Zacharias no Senado e no Centro Liberal, e ao Marquez de
S. Vicente no Conselho do Estado e no Senado, eram da Ol'dem
d'esses travamentos mysterio, os do cerebro, que não se podem
despedaçar, sem que o propl'io tecido vital comece a rasgal'-se
de algum modo. Na mocidade pouco importará ao actor ver
cahir ao seu lado os que representavam o principae papei no
mesmo drama que elle; na velhice, porém, taes perdas corl'es
pondem á atrophia de cellulas e fibras d'elle mesmo; a morte
não é mais sómente o desapparecimento do camarada que lhe
servia de interlocutor, que o sustentava ou contl'adizia, seu
auxiliar ou seu rival; I'etlecte na faculdade, nas sympa
thias, nas emulações, no pl'azel', na coragem, que a pl'e ença
d'aquelle constante companheiro despertava, inspirava, exci
tava no que sobrevive. A morte de Zacharias, ainda no vigor
de sua fórma agi! e elastica, precedendo por dia , talvez pre
parando, a volta do partido Liberal ao poder, devia estreme
-ceI' o organismo combalido le Nabuco, ainda mais que a de
S, Vicente, seu emulo no Conselho de Estado, nosso ultimo
publicista, com quem devia eclipsar-se a escola Conservadora.

No estado de fadiga e depressão em que se achava, agitado
interiormente· pelos sacudimentos e sobresaltos da grande
obra a que estava obrigado e tinha que proseguir, luclrando
contra o destino, Nabuco de certo não resistiria ao pl'imeiro
germen infeccioso que lhe invadis e o organi 'mo. Colhido,
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no verão de 1818, por uma febre biliosa, succumbe rapi
damente em 19 de Março, na idade de 65 annos incomple
tos (1). A morte tinha sido sempre urna grande preoccupação
religiosa para elle (2), e assim como seu Pai fallecera na vi
gilia de S. José, era-lhe dado render a alma no dia mesmo
do Patl'iarcha, cujo nome devotamente trazia, e a quem toda
a vida invocara para a sua ultima hora.

O perigo de abuco alarmara a cidade. A sua desapparição

(1) " Ha oito dias entio-se vagamente incommodado, dando a
is o pouca importancia, por attribuil' o symptona. á fadiga:
como nos dias po teI'iore o abatimento augmentasse. o Gouvêa
instou pOI' pa 'sal' a noite de quinta-feira junto ao leito para me
lhor conhecer a cau a do mal; de facto, verificou um accesso de
febre, que cedeu pela manhã. Na sexta-feira (15), desceu meu Pai
pela ulLima vez ao seu escI'iptorio; dUl'ante o dia appal'eceu de
novo a febI'e, que fez remissão á tarde. Chamado o Santa-I abel,
e de accordo com o Gouvéa, fizel'am applicação de quinino. A
febl'e pal'eceu ceder no sabbado á noite. 1 o domingo, porém,
apre entou- e com caracter a sustador. Na segunda-feil a foi
chamado o Pertence. Infelizmente, porém, todos o. recursos,
toda a medicina, fOl'am impotentes. Os accessos succediam- e
Com inten idade até que hon tem, tel'ça-feira (19), ás 2 horas e
dez minutos da tarde elle falleceo. II (Carta a mim, de meu il'Il1ão
Sizenando, em 20 de Março de 1878.)

" Eu fui o seu enfermeil'o. Noite e dia velei junto ao seu leito.
Daria gosto o a minha vida pela d'elle. Mas, nada; a ua ol'gani
zação e tava profunda e iI'remediavelmente abalada, e de de o
primeiro dia da mole tia eu previ o fatal desenlace. " (Carta de
meu cunhado Dr. Hilario de Gouvêa.)

(2) Ás sexta ··feiras não deixou abuco, durante anno', de fazer
a sua romaria á Capella de ." da Conceição e Boa-Morte Oll
á de N. Senllor do Pa o. No sell dial'io elle empre a socia
os factos e occorrencias domesticas importantes Oll de bom agoiro
para elJe ao padroeiro do dia. Assim quando adoece gravemente
de febre amareUa em 1859 : " Pel'iguei, e fiquei alvo no dia de
Sant'Anna. " As cartas á sua mui heI' e filhos precedia-a.' elle
sempre da invocação da Virgem. Insensivelmente suas exclama
ções eram outras tanta. oraçõe jaculatoria. Pode-se dizeI' que
nunca se ausentava d'elle o pen amento da misericordia divina,
do abandono, da I esigna~ão nas mãos de Deus, da confiança em
uma ju tiça ulter'ior e final, muito diver'a do juizo do homen.
Religiosamente, Nabuco mone a me ma criança que sua mãe
deixara orphan ao. dez annos.
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cae como um raio sobre o paiz ('1), ainda mais por se seguil'
á de Zachal'ias, S. Vicente e Alencar (2). Seu acompanha
mento ao cemiterio de S. João Baptista reflecte bem o aSSOlll
bro geral (3). Entl'e os ministl'oS, summidades politicas, ma
gistrados, advogados, directol'es da imprensa, litteratos e
artistas, l'epre entantes das diversas classes e de todos o

(1) " ... DUI'ante os dias em que esteve enfermo o Sr. conselheit'o
_ abuco de Araujo, foi extraordinaria a concurrencia de pes oas
de todas as classes e partidos que iam á casa do grande estadista
saber noticias de sua aude. Logo que se oube do tl'iste desen
lace foi geral a consternação. Aval iavam todo' a il1lportancia do
vacuo que se fal'ia no 'paiz ... I) (A Reforma, 20 de Março.)

" A noticia da morte do senador Nabuco foi um raio que cahio
sobre esta cidade, a qual, na dM com que a acolheo, revelou o
gl'áo de estima em que tinha o illustl'e finado. " (Col're pondencia
do Rio de Janeil'O pal'a o Diario da Bahia). O mesmo em todo
os jornaes do Rio e das pl'ovincias.

(2) II José de Alencal', Marquez de S. Vicente, Zacharias de
Goes, abuco de Araujo, quatro linhas que podem encenaI' no
seu centl'o lodo o Imperio do Bl'azil. " (Folhetim do Jornal do
Commereio, 23 de Mar·ço). A nota é geral na impren a: II Ha
pouco Pimenta Bueno, agora Nabuco; são nomes que deixam
grande vacuo na época actual, vacuo difflcil de pl'eencher, pOl'que
a natureza não é muito prodiga d'essas naturezas excepcionac:::,
destinadas a a illustl'ar os povos e a conduzir o desenvolvimento
da vida da' nações. " (O Cruzeiro).

(3) • Mais de 150 carros formaram o prestito funebre, e em to
dos os semblantes dos amigos e affeiçoados do illustre finado, que
fo.ram dal'-Ihe esse prova inequivoca de dedicação, lia-~e a sau
dade que deixou na patria um dos maiores homens que n'ella
têm el'guido a cabeça, sempl'e venel'ado pOI' todos o seus cida
dãos. " (Jornal do Commereio). II Aquelles que na tarde de hon
tem atravessal'am aquellas pal'agens dos I airros do Cattete e
Botafogo descobl'iram-se respeitosos ante o mOl'tuario e s-olemne
pre ·tito, que amigos e admil'adol'es acompan havam ... (Gazeta de
Notieias). II Pôde-se dizer que jamais se vio no Rio de Janeiro um
tão longo acompanhamento funebl'e. " (A Reforma). II Ainda aqui
não houve enterl'amento tão concol'rido. " (Corl'esp. de Diario ela
Bahia). O chl'onista da Reforma e o corl'espondente do Diario
referem-se á sua geração: o pl'e'stito de Jose Clemente e o do
Marquez de Pal'aná tiveram ainda mai que o de ~abuco o ca
l actel' de um lucto publico; tambem fallecel'am em uma época
em fJue as manifestações ele ordem politica ou nacional tinham
maIOr I'elevo e importancia na vida da cidade, avultavam e im
pressionavam mais a população.
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matizes politicas, destacava-se ao lado do feretro o Visconde
do Rio-Branco ('1), já então, sem o suspeitar, enfermo, e,
por isso, tão condemnado para a politica, como elle (2); Oc
taviano, a quem a phase liberal reservava sómente decepções
e desgostos, e pal'a quem Nabuco era a ultima esperança do
partido (3); Saldanha Marinhá, - e ao seu lado Quintin'o
Bocayuva, - á testa d'es'e grupo espemnçoso, impaciente
e descI'ente das 1'e{o1'mas (4), do qual se pôde affirmar que
só se destacou do Liberalismo para a Republi 'a, e, talvez,
que só não regressou pal'a a l\1onarchia liberal, porque o Im
perado!' não se quiz inspirar nos conselhos de Nabuco (5).

(1) « Alli ... via-se o rosto ereno, de tantos pleitos ganhos e de
tanta glol'ia segul'a, do Visconde do Rio-Branco, amigo e emulo
do morto ... " (Ga.:;eta de Noticias.)

(2) O Visoonde do Rio-Bl'an 'o J'alleceo dois ann08 depois,
111 1880.
(3) " ... Octaviano, rl1usa da impl'ensa, atribulado e tl'istonho,

por vel' findo o homem unico com o qual pI'omettel'a ser minis
tl'O d'Estado.• (Gazeta de Noticias.)

(4) tl Vamos ás consequencias deste adiamento infinito das re
formas. Uma mocidade esperançosa fazia pal'te do p:l1'tido libe
ral. Impaciente, deSCl'ente das reCol'ma , pa sou o Rubicon, or
ganizou o pal'tido republicano, que ainda não xi. tia no paiz. E
hoje, senhores, estl'anhaes a vossa obra; e quel'eis que em um
governo livl'e não po a haver um pal'tido republieano, que aliás
não é de ac\:ão, mas de opinião I Déstes causa a este pal'tido. O que
fazeI' I Fechal'-1he a boca? Ah! isto el'3. com modo, mas pel'igoso .•
(Nabuco, discul'so de 20 de Fevereiro ele 1871.)

(5) Sobre approximação possivel dos republicano ,pOI' intel'me
dio de Nabuco, ver a interessante polemica de 187,1 en tre Quin
tino Bocayuva e Aristides Lobo. O facto é que apezar elo Mani
fe. to e da se paraÇrLO , o partido republicano foi por algum tempo
como que um pronunciamento do partido Libel'al, não se jul
gando impedimento para militai' n'esse partido a profissã.o de
crenças republicanas, c9mo empre tantos Liberaes tiveram, so
lJl'etudo na mocidade. E es a promi cuidade e velba camara
dagem politica que explica factos como a en tt'ada de Lafayette
Rodl'igues Pel'eira para o Gabinete Sinimbú, a eleição do Sal
dan ha Mal'inlto pal'a a Camara e a de Chri tiano Ottoni pat'a o
Senado, pelo impulso da victOl'ia liberal. Entl'e um republicano
e um liberal adiantado, só mais tarde havel'á antagonismo; por
lt1uito tempo libel'3.1i mo e republicanismo forallt tel'l11O' conver
sivei. abuco, porém, preferia a olução: - (explicado o phe-
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Para os Conservadores desapparecia a principal garantia de
moderação com que podiam contai' na situação nova, o ad
versaria que, com pl.ena segurança, instituíam seu arbitro (1)'
aos Liberaes, na maior parte descontentes, apprehensivos,
surprehendidos com o Gabinete, a morte.de Nabuco, no inicio
do seu dominio, figurava-se uma fatalidade (2). A homenagem

nomeno da desligação do novo palltido, sua razão de ser), trazei-o
em massa á união liberal por meio das reforma., ao expediente
de attrahir suas mais brilhantes personalidades e principaes
combatentes. O facto é que duran te dez annos a aspiração repu
blicana será neutralizada pelo direito de precedencia, I'econ he
cido pelos republicanos mais genuinos, da abolição dll escrava
tura; a e 'sa podia seguir-se alguma outra liga da mesma natureza,
e a cooperação entre os elementos democraticos, apezar de pro
visoria, tomar- e indefinida na duração.

(1) Os conselhos de Nabuco á nova situação eram com effeito no
sentido da menor reacção possivel. Os Consel'vadores, seus ami
gos pessoaes, sabiam bem que elle não acceitaria o governo; pa
reciam, assim, desejar a Saraiva que mais se approximava d'elle
em imparcialidade, não por espirito de equidade e benevolencia,
como elle, mas de sóbranceria e imperio. " Lá vai out!'a prophe
cia" - (que se realizou) - escrevia! abuco a Saraiva, em 16 de
Janeiro (1878): " V. Ex. que seria o primeiro, se aqui estivesse,
sera o segundo organizador, feitas as eleições e vindo a Consti
tuinte. Deus o queira, para bem d'este paiz. Até esta hora não
ha Presidentes nem Chefes de Policia; applaudo este vagar e re
flexão com que procedeo o Cansanção, ao inverso da soffreguidão
e violencia com que se houve o Haborahy em 1868. Os Conserva
dores, quando houve a crise, lembrados d'aquellas bellas pala
vras ditas por V. Ex. no Senada, sobre a necessidade de mode
rar a reacção subindo os Libel'aes, queriam para organizador a
V. Ex. e não ao Cansanção, que alles temiam por violento. En
ganaram·se, porque o Cansanção tem seguido os con elhos e
normas de V. Ex. "

(2) li ão somos nós, " dizia A Reforma, orgão do partido,
assignalando que Nabuco não deixava successor, " não é o partido
Liberal que tem o direito de chorar exclusivamente o passa
mento do seu illustre chefe; é a Nação inteira, de quem elle era
o pharol e o guia, e cujo eclipse seria fatal para a sorte de nosso
paiz, se elle não houvesse fecundado com o seu genio a geração
que lhe sobrevive e que, se não acha um successor para preen
cher o seu lugar vasio, tem pelo menos, no seu proprio seio, o
germen do seu espirito, que ha de, mais tarde, florescer e fructi
ficar, garantindo, na successão dos tempos, a pel'petuidade da
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tem o cunho de uma meditação publica sobre o futuro, sobre
a contingencias que o encel'l'amento do « oraculo )) poderia
trazer ao de tino nacional (I).

heran a opulenta que elle no lega. II " Para a familia liberal a
perda c irl'eparavel, II dizia na A sembléa Provincial de S. Paula
Moreira de Barro , " futuro leadel' da Camara. Elia perde o eu
mai di tincto conselheil'o, aquelle que, para tudo e para todos,
era o guia egul'o e cuja opinião era ouvida como um oraculo. II

(1) "O enador abuco occupava na historia politica e parle
mental' da no' a patria o posto culminante do gl'ande con elho.
Na' questõe graves, nas cri es sérias, nas grandes obras de
construcçãll ou de 1 eparação nacional, el'a para elle que se vol
viam todo' os olhos, era a sua palavra que se esperava como fi;.

ancção suprema da experiencia e da sabedoria. II (A Reforma,.
20 de Março).

Moeeiea. de Ba,l'1'os, no di cueso citado, eefere-se á. perda" de
uma d'essas preciosas vidas que on titue pOI' i só o patrimonio
e riqueza de uma geração. II " É necessario que ás veias da pa
tria acuda J;Iluito sangue novo para que não fique anemica com a
peeda de tanto sangue bom. II (Alencar, S. Vicente, Zachaeias 8'

abuco). Folhetim citado do Jornal do Commel'eio. O Cru
zeiro, redigido por um espieito culto, tão independente quanto
original, o Dr. Henrique Coerêa Moreira, e crevia: " Sem duvida
entl'e e sa novas geraçõe que ahi de pontam, entre aquella
que. e avigora, ha grandes talento, que o estudo con olidaeá, e
que, por eu turno, occuparão en1re _eus contemporaneos os lu
gares que deixam vazio o o-randes homen que se extinguem j
ma e. tas esperança, fundada na leí immutavel que rege o en
cadeam n10 das coisas humanas, são ab olutamente impotentes
para nos con olar da perda de um grande cerebro que se dis
solve, de um caractee qne de apparece, de uma grande luz que
se apaga. »



CAPITULO VJI[

NABUCO E A MONARCHIA

I. - O Fim do Imperio (1878-1889).

A vida de Nabuco termina em 1818 com a subida da
ituação liberal, mas póde-se dizer que elle morre já no epi

logo da monal'chia brazileira. O periodo que I'esta é tomado
pela propaganda abolicionista, que nenhum homem de Es
tado, nos dois partidos, ampara com a sua responsabilidade
na phase em que era passiveI resolvel-a generosamente,
conciliando os proprietarios. Quando o governo a chama a
si, em 1884, a questão já tinha tomado, com a libertação do
(Ceará, velocidade irresistivel, e mesmo a tl'ansacção tentada
!pelo Gabinete Dantas é frustrada pela alliança dos dissidentes.
Libel'aes com o partido Consel'vador, do que resulta a volta
,dos Conservadores ao poder, em plena agitação social, com a
politica da resistencia. Logo sobrevem a questão militm', pre
nuncio do futUl'o 15 de ovembro; depois, - com a impo
tencia dos partidos, que haviam garantido á lavoura a posse
tranquilla dos seus escravos, com as libertaçõcs em ma sa
pelos propl'ietarios mais abastados, com a acção revolu io
.naria de Antonio Bento e a evolução agl'icola de Antonio
iPrado, (que troca a escl'avidão pela immigração), produzindo
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a defecção de S. Paulo, - a abolição immediata sem indem
nisação. Segue-se, em declive rapido, torrencial, escumante,
como os cachões de uma catadupa, a dissolução do partido
Conservador; a campanha, á 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 econo
mica, monetaria que, um momento, ob Ouro-Preto, a represa
do Jado das fazendas, mas que, ao SOITi o da Fortuna, insen
sivelmente, se desacautela do lado dos quarteis; por fim a
deposição da Monal'chia pelo exercito e a conserva, em alto
mal" pvla Armada, do 'Pequeno vapôr Alagõas, que conduzia
para o exilio o velho ImperadOl', desde '188'7 decadente,
sombra politica de si mesmo, mas para o qual se abria, ainda
assim, a mais nobl'e phase da sua vida, a que devia revelar
a ublimidade LIo homem.

II. - A linha politica do Reinado (1).

Antes de tudo, o reinado é do 1mperador. De certo elle não
governa dil'ectamente e por si mesmo, cinge-se á Con titui
ção e ás formas do systema partamentar; mas como elle só

(1) O reinado de D. Pedro II (1840-18 9) póde-se dividir em eis
phases distincta : de 1 "10 a 1850, consolidação da ordem intema,
fim das revoluçõe , aperl'eiçoamento do governo parlamentar,
lucta contl'a o trafico j ele 1850 a 1 63, poliLica exteriol', equilibt'io
elo Prata, conciliação politica, empl'ehendimentos indu triaes,
emissões bancal'ia ,abet'tura do paiz pelas estradas de ferro,cen
tralização c!'e cen te j de 1 64 a 1870, guerra do Paraguay j de
1871 a 187 , emancipação gradual, liquidação di plomatica da
Allianc;a, começo da democratização do systema (imprensa e con
<iucção baratas, - o' úoncl , que tinham começado em 1 68, re
volucionam os antigos habito da população, - idéa republicana,
viugen im periae . e caracter elernocratico que o 1mperador n'ella
ostenta e depoi d'ellas assume); de 1879 a 1887, eleiç1LO dil'ecta,
agita 'ão abolicionista, im pOI'tancia maior do Sul pelo pl'ogresso
rapido de . Paulo, desapparecimen to de antigos e ladi tas, no
vo moldes, proces os e ambi"ões; de 18 7 a 1 9, doença do lm-
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é arbitro da v z de cada partido e de cada e tadista, e como
está em suas mãos o fazer e desfazei' os ministerios, o poder é
prati amente d'elle. A investidul'a dos Gabinetes era curta, o
seu titulo precario, - em quanto agl'adassem ao l\Ional'cha;
em tae. condições só hayia um meio de govel'Oar, a confor
midade com elle. Oppôr-se a elle, aos seus planos, á sua po
litica, era renunciar o poder. Algum ministro podia e tal'
prompto a deixar o governo, apenas empossado; o Gabinete,
porém, tinha tenacidade, e o partido lhe impunha compla
cencia á vontade Imperial por amor dos logares, do patronato.
Insensivelmente os Ministerios assentiam, assim, no papel que
o Imperador distl'ibuia a cada um no seu reinado. Romper
com elle, foi por muito tempo impossivel em politica. O
Senado, o Conselho de Estado viviam do seu fa\'ol" da sua
gl'aça. enhum chefe quizera ser i17compativel. A tradição, a
continuidade do governo está com elle só. Como os Gabinetes
dliram pouco e elle é pel'manente, só el1e é capaz de poli
tica que demande tempo; só elle póde e pel'ar, contempol'izar,
continuar, atliar, sem ar para colher mais tarde, em tempo
certo. Emquanto precisa de tornai' a sua autoridade incon
testavel, os politicos mai impol'tantes são consel'vados a
distancia do throno. Olinda, talvez por ter sido uma especie
de rival da Realeza em 1840, só volta ao Governo em 1848,

perador, seu afastamento gradual dos negocias, descontenta
men to do exel'cito, aI olição subita, prevençõe. contra o Terceiro
Reinado (da grande propriedade contra a PI'inceza D. Isabel; do
exercito contra o Conde d'Eu, futuro Imperador); oiro abundante,
febl'e da Bolsa, Positivismo, urpresa final de 15 de Novembro.
Sobre o reinado, ver especialmente o admiravel resumo, já ci
tado, D. Pedro II paI' B. Mossé (Pariz, Firmin Didot, 1889), tl'a
balho que, como já ficou dito, foi escripto, - salvo o prefacio
e dois capitulas, - pelo Bal'ão do Rio-Branco. Ver tambem
uma especie de testamento, com o titulo - Fé de Offlcio, enviado
de Cannes, em 1891, por D. Pedl'o 11 ao Visconde de Taunay, e·
por este publicado no Jornal elo Commercio (28 de Maio) e em
opusculo. enhum Outl'O documento projecta tanta luz sobre as
aspirações do reinado como esse rapido e imperfeito apanhado
de reminiscencias, feito pelo Imperador enfermo como conso
lação do desterro.
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- e ainda a sim era logo dispensado, - quando o Impe
rador já governava só, e depois de Olinda ter feito habilmente
o seu estagio de aspirante e não fazer mais sombra ao seu
antigo pupilIo politico. Bernardo Pereira de Vasconcellos, o
homem da resistencia á Maioridade, morre em 1850 sem ter
ido ministro do Imperador. Ronorio Rermeto Carneiro Leão

(Paraná), tambem setembrista e antimaiorista, outro inde
pendente, vas alIo egual ao rei, é chamado em '1843, e des
pedido em Fevereiro de '1844. Depois d'esses exemplos, os
novos educam-se na convicção de que nada podem valer
senão pela sua confiança e tolerancia.

É elIe só quem regula os acces ·os e as garantias. Á pri
meira grande fornada de Conselheiros de Estado, a de 1842,
elIe era talvez joven de mais para a inspirar, fazia-se no
Ministerio Aureliano Coutinho (Visconde de epetiba); mas
logo depois elIe é quem nomeia cada Conselheiro de Estado,
até qua8i ao fim, quando elIe me mo perde o gosto de esco
lher, talvez pOl'que a e tatura dos politicos vai diminuindo
em p!'ogressão ainda maio!' para Ue, do que aos olhos dos
que não pratica!'am com os mais antigo Conselheiros de
Estado do reinado, e não conheceram Olinda, l\Ionte-Aleg!'e,
Maia, Paraná, Alves Branco, Macahé, Maranguape, Abl'antes,
Paula Souza, Manoel Antonio Gaivão, Abaeté Jo é Clemente
Pereil'a, Vi conde de Albuquerque, Jequitinhonha, ItabOl'ahy,
Uruguay, Eusebio de Queirós, Manoel Felizardo de ouza e
MelIo e outros.

N'um ponto sente agudamente e sua su, ceptibilidade é
g!'ande; não deve ser suspeitado de ter validos. Depois que
termina o seu noviciado, e dispensa os conselhos de AUl'e
Hano Coutinho (Sepetiba), e o reduz a um politico tão depen
dente, tão igno!'ante dos altos mysterios, como os outro,
não quer, ao seu lado e nos seus conselhos, individualidades
culminantes, governando com o seu prestigio e á sua sombra,
como se tivessem poder prop!'io sobre a nação. A nenhum e ta
dista elle reconheceu nunca a posição propria, incontestavel,
que a rainha Victol'ia teve que reconheceI', com a pel'feição
do self-gove1'nment padamentar no seu reinado, a Glad tone
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e Disraeli, por exemplo, de chefes independentes dos l'espe
ctivos partidos com direito mutuo á reversão do governo (1).

(1) Todos os estadistas do reinado, em um momento ou outro,.
sentiram-se do systema do Imperador. Em duas carta·, escriptas
na confiança de pai a filho, Nabuco, pouco antes de morrer,
refere- e á pl'eterição do seu nome, II em outras occasiõell em
que eu mais pOllia e mais influia, II II em situações que creei e
cuja direcção me competia. II Por isso, quando chamado II depois
de tres que não puderam organizar, II II temendo grandes re i 
tencias recusei a honl'a ou o presen te grego. " Isso o não afastava
do Imperador, a quem devia gratidão, a quem não attribuia ho 
tilidade pessoal, e que, para elle era II a encarnação de um grande
principio. II O entimento ua it'respon:abilidade do Impeeador
era o caracteristico dos IlOmens da an tiga escola. Eusebio de
Queil"s, em carta escripta d Homburgo em 15 de Junlio e diri
gida a Pal'anJlOs, fallando do COJlvenio de 20 de Fevereil'o des e
anno, dizia: II D'alli me mandaram dizeI' que V. Ex. não tinha
ido, pOI' occasião de ua hegada, comprimentar o 1m peradol'.
Talvez porque d'aqui eu nlLO possa bem julO"ar, parec -me que
não fez bem. O Impeeadol' deve sempre e tal' fóra das no sa
questõe ,ainda quando nos pal'ece que não devera concordar em
sacrificar ,uem, por confiaI' muito n'elle, se sacrificou. Ias con
fio tanto no tino de V. Ex. que suspendo o meu juizo. II (Carta no
arcliiyo do Barão do Rio-Branco.)

Essª,s queixas in timas são as de todos os outros homens do rei
nado da mesma categoria: do proprio Eusebio, que não quiz ser
organizador pelos mesmos moti.vos que Nabuco; de Olinda, que
só o foi tarde; de VasconcelIos, que não pOde ser, como de Rio·
Branco, de Zacharias, de Cotegipe. Não 'e deve entretanto pre
musil' má vontade do Imperador contl'a qualrIuer dos homens
a quem elle não recorl'ia, quando a opinião os indicava, ou sa
crificava em conOictos em que o eu amor-proprio politico estava
empenhado; significava o seu modo de architectar o seu reinado,
o seu e tylo de governal', o seu lL1ethodo de di tribuil' os papeis, de
ensaiaI' e enscenar a poliLica. Tanto no Ministerio Paraná como
no ministerio Olinda, os collegas de r abuco, pelo modo por que
o Imperadol' o tratava, pensavam que elle o queria para organi
zador. A todos os outros elle deu tambem as mais assignaladas
pl'ovas. O facto é que o Imperador nunca repartiu o podeI' perma
nente; a que tão é . e elle assim não desguarneceu o til rono,
pOI' medo de ficar prisioneit'o do. partidos ou da oligal'cbia, que
logo se constituiria com o parlamentarismo puro. N'um sentido a
responsal ilidade do fl'acas'o final fi a sendo d'elle, pOl'que elle
teve a escolha entre todo os homens de seu tempo, distribuio
como juiz o santo e a senba da monal'cliia a todo o. governos,
não deixando tomar precaução alguma para sua defeza, que en7
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Ninguem abe O dia eguinte senão elle (1). Elle fórma a
orrente da administração, ora n'um sentido, ora em

outl'o; Ó elle sabe o verdadeiro destino da navegação. As
im, notavelmente, na questão dos escravos: desde 1865

ou '1866, como vimos, no Gabinete Olinda, elle se decide;
Olinda oppõe-se elle conqui ta abuco, araiva, Paula

ouza; tem no campo Con. ervador Pimenta Bueno, ma
a guerra do Paraguay atravessa-se no caminho, elle cede,
adia; depois, com um Presidente do Conselho menos refra
ctario, Zachadas, adianta o trabalho no Conselho de E tado,
faz elaborar pelos dois partidos a futura lei; Zachal'ias,
pOl'ém, torna-se incompali el com Caxias, a guerra é o inte
re se pI'imordial, Caxias o homem neces ario, Zacharias é
acrificado e com elle o partido Liberal; os Conservadores

têm que subir, o chefe Consel'vadol' é Itaborahy, o Impe
radol' então pretere a questão, que, no seu espiJ'ito, está em
egundo logar em favor da que tem o pl'imeiro, a guerl'a;

terminada, pOl'ém, ri guenrl, o relogio infallivel de S. Chri 
tovam dá a hora da emancipação; quem acccilar o governo
é pal'a conformar- e; vem S. Vicente, vem Rio-Branco viria
Gouza :hanco, mas em quanto a questão não estivesse I'e ol
vida, não vil'ia nenhum que a pudesse estorvaI' (2). Assim
com a guerra do Paraguay. Assim com a eleição directa, que,
em quanto o Imperador não desiste ou não se rende, é um ob
staculo para qualquer governo ou politico que pensas e n'ella
(os Liberaes, Cotegipe, Paulino de Souza); a principio qual-

treo-ava ao bom sen o do paiz. O que se pódc aftirmal' é que
onde D. Pedl'o II nau fl'agou , qualquer outl'O nàufl'agaria ante
d'elle e talvez de peor modo.

(1) u A mudanc:a do ministerio foi inesperada, porque no Brazil
nunca os ministros abem quando hão de deixar as pa ta ou
quem os substituirá. " (Hollanda Cavafcanti em 1861, citado por
Theophilo Ottoni, me mo anno).

(2) u Creio tambem conyeniente dizer a V. Ex. que me parece
provave! que ua recu -a importarü na passagem do poder para a
opiuião politica contl'al'ía. " CarLa ele iccnte a Rio-Bl'anco,
de 29 de Janeiro de 1 71, onvidanelo-o, de ordem do lmpel'ador,
::t vir á . 61'te para organizaI' o Gabinete. (Do al'chivo do Barão
elo Rio-Bl'anco).
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quer que fosse o meio de I'ealizal-a, depois sem reforma da
Constituição, Como a reforma eleitoral, a chamada liberdade
de ensino, o decreto Leoncio de Cal'valho, especie de naZi me
tange1'e para as admini trações todas que se succedem,

O governo el'a feito por todos d'esse modo: - o que é que
o Imperador quer, o que é que elle não quel'? Os que faziam
politica fóra d'essas condições estavam condemnados a não
ter nenhum exilo; é por isso que os propagandistas de qual
quer idéa não tinham nada conseguido emquanto não desper
tavam o interesse do Imperador e não moviam a sua sympa
thia. Conseguido isso, o concurso dos pal'tidos, dos governos,
precipitava-se como uma avalanche; assim em tudt), princi
cipalmente na questão magna do reinado, a escI'avidão: o
pronunciamento de Rio-Branco, em 1871, de Dantas, em 1884,
de Cotegipe, em 1885, (João Alfredo, em 1888, aproveita
a ausencia do Imperador pal'a fazeI' a abolição immediata,
mas se o Imperador estivesse no Imperio elle teria igual
mente sido chamado para resolvei' o problema, ainda que de
outra forma), correspondem á conversão prévia do Impel'ador.

Esse poder era, porém, um phenomeno natural, espontaneo,
a resultante do nosso estado social e politico. Se é um poder
sem contraste, não é por culpa d'elle, mas pela impossibili
dade de implantai' em uma população como a BrazileiJ'a a
verdade eleitoral, e porque a verdade eleitoral ainda tomaria
o eleitorado mais adheso ao govemo qualquer que fosse, isto
é, ao poder que tinha o direito de nomeai', N'esse sentido era um
poder indestructivel. Só haveria, com effeito, um meio, excepto
a revolução republicana, de fazei' render o poder pessoal: era
fazer surgir, diante da Corôa omnipotente, Camaras indepen
dentes. Ahi c tava, porém, a impossibilidade; essa foi a
grande chi mera dos propagandistas da eleição directa, e depois
dos homens de Estado que esperaram d'ella a regeneração do
systema representativo, como os Liberaes de 1868, os Con
servadores de Paulino de Souza e Barão de Cotegipe. Quando,
depois de grande I'esistencia, o Imperador, que sempre com
o tempo se deixou vencer, e se deu por vencido e não con
vencido, cedeu, e realmente Saraiva conseguio um primeiro
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resultado, qual foi a consequencia? Que « o paiz real » com
e se primeiro ensaio de verdade eleitoral ficou tão anarchisado
quanto cOI'rompido; que o Parlamento veio representar a
doença geral das localidades, a fome de emprego e de in
Ouencia j a dependencia para com o governo. Era sem pre o
governo, senão o de hoje, o de amanhã, e só o "governo, que
podia fazer a eleição. Quanto mais verdadeira ella fosse, mais
dedicado ao governo, isto é, mais necessitado, cobiçoso, o
eleitorado se mostraria. A emancipação do eleitorado, quando
pudesse ser effectuada, só daria um resultado: o habitual-o a
utilizar-se do seu voto. E palhar pelas cidades e pelo intel'Íor,
onde o emprego el'a urna sorte grande, diplomas de eleitor,
era distribuir bilhetes de loteria para um sorteio sempre re
novado j o eITeito desmoralizador el'a o mesmo. Dar-se-iam
exemplos de esplendido desinteresse, de abnegação e inge
nuidade, caracteristicas da classes pobres, casos de derrota
da plutocl'acia, do officialismo, pelo proletal'Íado; mas na
grande maioria dos districtos triumpharia a nece sidade. A
principio os eleitores seriam arrebanhados pelas influencias,
mas o resultado da eleição directa, sendo livre, eria quebrar
o chamado c cabresto », tornar o votante independente.
Queria-se para o eleitor uma lei, como sei'á a de i3 de Maio j

o que se faz é tornar o voto em massa objecto de tl'afico. O
effeito d'essa papeleta foi o mesmo que uma derrama de
papel-moéda j o povo suppoz que emel'gia da pobreza c da
necessidade, que tinha I'ecebido uma renda vitalícia. Nem
mesmo o Imperador, propondo- e no seu reinado, exclu.si
vamente a fundar a liberdade de eleições, teria conseguido
diminuir o seu poder, tel-o-ia pelo contrario alargado extraor
dinariamente; porque para rcduzil-o era preci o uma dic
taduta secular que resolvesse o problema nacional todo, () da
raça, do terl'Ítorio, e do clima j que recoloniza se o Brazil
com elementos capazes do sel(-gouemment, se tal pl'Oblema
não era, por sua natureza, insoluvel artificialmente, pela
selecção politica de immigrantes que a mudança de paiz e de
clima não desvirtuasse.

Esse poder, o Imperador o exercita empre: 1.0 dentro da
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Constitui ão; 2° de accordo com as ficções e usos do systema
parlamentar inglez, até onde foi tornado entre nós pelo' pro
prios partidos; 3° cedendo sempre á opinião e ao sentimento
publico. « A homa do meu reinado, só póde ser - cumpl'ir a
Constituição que jmei. » (1) o que distingue o seu govemo é
o sacramento da rórma; desde o dia em que é declarado
maior, até o dia em ~lue lhe é intimada a deposição, elle não
sae do seu papel de rei constitucional. Tambem a marcha da
politica no reinado, não é obra d'elle; elle é apenas o reloO"io,
o regulador; marca a hora ou dá o rhythmo. Em politica, de
certo, nada do que os ministros propõem, ou as Camaras
votam, ultrapassa a sua risca; é elle quem faz as sondagens
de um lado e outro do canal onde se navega. Mas a origem
da in piração não é sua. Se tudo que é deliberado, pessoal,
no seu reinado, exprime só uma consciencia continua, uma
identidade directora, a d'elle, os acontecimentos, o in fiel'i,
vai além, como sempre, do que quer o impulsol' ou o mode
rador politico. Todo dia, de. toda parte, sua acção individual é
annullada pela acção de forças sociaes, sobre cujas affinidades,
reacções e encontros elle não tem dominio, e isso em tal
escala que o que elle faz, podendo deixar de fazei" ou o que
ene deixa de fazer, podendo fazer, não tem quasi alcance, com
parado ao jogo e á obra das causas cuja actividade lhe escapa,
e a maior parte das quaes elle nem suspeita. Mas tudo is o
passa-se no Inconsciente nacion ai, no fundo organico, 
hereditario e evolutivo, - onde quasi nenhuma intel'venção
pessoal, dil'ecta, immediata, é possivel. A Consciencia, é elle.

Se o Impel'ador inspil'a e dirige, não governa, entretanto.
Se fiscaliza cada nomeação, cada decl'eto, cada palavl'a dos
mini tros, a responsabilidade é d'estes. O soberano não inter
vem, quasi, na machina politica e administl'ativa, que são os
partidos com fiuas adherencias e gerarchias officiaes, seu
pessoal e suas transacções. Elle não quer mesmo conhecer
da vida interior dos partidos, não estabelece relações pe -

(1) Notas citadas ao meu opu culo O Erro do Imperador.
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oacs, di retas cum elle', senão com O' cIl fc que sel'ão um
dia o PL'e idente du Con ·elbo. Com e tes me 'mo já Yimà'
como ]Jl'Ocedia (compal'al' obl'e o a umpto d'c, te Capitulo
Tomo 1, p. 346, e eg.); o di,'eito que se I'c'erva é de fazeI-o
ahir quando queil'a; c e diL'cito tem-n o cmpl'C. Ha em

todo o mini t rio elemento di oh-ente'; impede as I'e
campo içõe 'e quel', ou as facilita; impõe condiçõe ; vê a
oppo, i ão ancio a, á' suas ordens espel'ando um chamado'
outl'a ambiçõe' no pL'opl'io campo mini terial, á e 'pl' ita, e
tem emlwe a di' olução, i'llstl'll1nenlllln /'egni, Através do
I' inado, le i /~O a 1889, todo o politi o que en-iram
com clle tiveram con 'cien ia de que eu mandato el'a pre a
I ia, u po to in 'tavel, o cillante dCI cndente c em exc j ção
xlll'imimm, quando não 1'0 ',e 'lIfio na intimidade, e e

mc mu entim IItO: .\.ntonio Cada e li llanda ayalcanti,
Ya con 110 e i\lve BL'an o, Oli nda e Paraná, Eu ebio ele
)u iró' e Xabuco, llio-BI'anco c Cotegipe, Zachal'ia e a

raiva. la', e o mandato é a im pI' cal'io, e os ministro
el \ m entrar, ontando ahir ao pl'imeil'o de~g to ério do
momL' 'ha á primeira re i 'tencia u exigencia inconciliavel,
mquanto não se cpara d'elles, o Imperadol' re peita e cm

l ulosamcnte a e 'phera da ac ão mini 'teL'ial (1). K m e po
diam queixar os ministl'o da ObBCI'\'ações que elle fazia em
con 'elho, porqu , no eu I apel de aclvocatus diabo li elIe
elucidaya a. que tõe:, e lar cia a' nomeaçõe , adduzia o
jJL'eeedentes, colliO'ia a ' informaçõe , tl'azida. de toda parte ao
thl'ono, outL'a bocca de leão Veneziana, empre tava a cada
administl'8~ão o concm o da ua alta po 'ição e de ua ya 
ti sima experieneia. Ao me mo tempo, deixava aos mini tl'O

\l) " Querem ou não querem gov l'UO con titucional? aibam
qu muito tenho ','ofl'rido por não eleveI' exercer es'a acr;ão,
mesmo a bem do, e cravo" e em muito outro ca os. Julguem
me depoi de ouvir-me. »

e eu fo e Pl'e, ielente do E tado nielo , com mini 'tro:!>
11\ u., talvez não (l ti,'e ,el11 praticado c rtos actos. Ma, o
melllOl' y tema de governo é aquelle com que a nar;ão se con ti
tue. j) )lota do 1m peradol' ao opu 'culo O Erro elo Imperador.

III. ::5J
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o patronato politico, a di tribui ão do' empl'egos enLl'e os
eu' partidario~, a administração dos negocio , a realização

das idéas que tinham advogado na oppo i~ão. Em muitos
ramos elle não tinha inteI'yençao qua i : no dir ito, na'
finança, por exemplo.

Era as im que amai' eminentes achavam bem n'es '<}

po ições, e as disputavam, apezar da incerteza lo prazo e on
tingencia do mandato; além de que a op ão do Imperado!' !'a
Ó ent!'e elles, entre um pequeno circulo formado no Pal'!a

menta; que o Imperador, de facLo, s6 tinha a liberdade de
altel'l1al' o' partido , de pa sal' de um gl'UpO, como c 'La, a
constituido, para o grupo opposto, na me ma condi õ "
escolhendo f6mente, du que era sempl'e uma liga de ch fes,
o nome que na o 'casião mai lhe agradava, Elles n50 eram
assim miui tl'OS do rei, creaturas do Paço; el'am mini 'tros
do Parlamento, como o' da França no reinado de Luiz
Philippe, e não como o da Inglatena no reinado de VicLo!'ia.
O Imperad r podia despedil-o , como o eleitorado de p d os
pa!'tidos no Reino-Unido, mas, salvo e sa diffC::l'ença, de não
haver um poder eleitoral capaz de sustentar os 'eus I'epre
sentantes no caso de appello ao paiz, o mandato mini 'terial
el'a o mesmo. A pirar ao poder, nas condi õe em que elle
exi ,tia, el'a portanto honroso e legitimo. ão era culpa do Im
perador a falta de eleições livres; os partido el'am infinita
mente mais culpados do que elle, que não tinha qua 'i pa!'te,
nos abusos qué cor!'omperam as eleições. O soberano nilo re
baixava os seus mini tl'OS, respeitava-os, elevava-o ; como
governante, inspil'ou-se 6mente em uma glo!'ia : fazer u
BI'azil figurar como um modelo de liberdade entl'e as na
çõ s. A verdade obre o eu I'einado está re umida no
epigramma attribuido a Ferreira Vianna : « O Imperador
levou cincoenta anno a fingir que governa a um povo li
vre; » o que que!' dizer, a elevar-lhe a reputação p rante o
mundo, e 'condendo a indiff l'el1 a geral d s idadãos pela
coisa publica, pelu' seu direitos e liberdades praticando e
zelando o culto da Con tituic:ão, como (Ia di indade politica
do Imperio.
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e a C nstitui'i\o é o PaUacliu ln , o Pal'lamento é o FOl'llln;
es. a foi a al'ena ond dUI'ante etenta anuo coucentrou- e
a vida poliLica du paiz, luctou- e pelo podei' e pela liberdade;
não é um gl'ande theatl'o historico da humanidade, ma: pal'a
o Bl'a~il il'os da' antiga I'a a' coluniaes, qualquer' que seja
o . ntimenLO de fut~l'a na ionalidade que no cOI'I'er do
t mpo yenham tomaI' o lugal' d'elle, ua I'uina hão de el'
sempl'e vcnel'a"ei'. Nada teria, ido impo ivel alli ao Yel'da
dei!' genio politico, dotado de I'eal ambi ão, e em condi ões
(Ie fazeI-a valer: infelizmente não tivemo nenhum homem
de E tad que I' uni e ao g nio ambição, independencia, e
,"ontade. Aquell que a tive. e reunido, não encontl'aria
()]) ·ta ulo em D. P dro II. Não foi obra cl'elle a deO" neração
d espil'ito poliU o cl a _Camaras, em que se levantaram
hom n como", iII la Bar1 o a, Va. conceBo , \.Ive Branco e
Paula ouza. É ab ul'do, quando e ob. erva que a maior pal'te
d'elles d el'ev I'am a ua curva de liberaes pal'a con~el'va

dOl'es, uns, e d con el'vadol'es para libel'a , outro, ima
ginar qu foi o Impel'ador quem determinou e ses movimentos
I' guIare do e pil'ito pal'a um e Outl'O polo ocia!. ~iio foi
obl'a d'elle o . cptici mo, o indifferenti. mo, o enLibiaml::nto
politi o, que sUCc deu ao antigo fel'vol" sel'iedade e Vel'::>i '
tencia das épocas de caracLm' solido nu tero j nem, e ele
p nele 'e d'elle, tel'iam vindo, em lugal' lo. antigo mini te
rio cle chefes, o mini Lel'io de prin 'ipiant ,de fio'urante:
parlamentares, em que o pal,tidos afinal se tl'iLuram.

Como o Parlamento, o Con elho de E tado. Foi com effeito
uma grande concepção politica, que mesmo a Inglatel'l'a no
p clia inv jal', e e Conselho de Estado, ouvido "obre toda a
gl'a 11 de. questões, con I'\'acl r das tl'adi õe pulitica du Im
pedo, pal'a qual pat'Lido contral'io eram chamado a col
labol'ar no bom governo do paiz onde a oppo i ão tinha
que l'evelal' 'eu plano, suas alLemaLivas, eu moclo diver ()
ue ncal'al' a o'l'ande questões, cuja olução pel'tencia ao
Mini terio, E a admil'avel creaçao do e pirito Brazileil'o que
completava a ouLI'a não meno admil'avel t mada a Benjamin
Con tant, o PodeI' Model'ador, l'ellnia, as im, em tomo do Im-
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perael r as ummielades politica' ele um e Outl'O lado, toda a
ua consummaela experiencia, empl'e que cra preci o con

sultar sobre um grave interesse publico, de modo que a
oppo iç:ào era, até certo ponto, participe da e1il'ec<:ão do
paiz, fiscal dos seus int res es, deposital'ia dos segl'~dos de
Estado,

É esse o systema do Imperio d" '1840 a 1889. A viela [oli
tica faz-se nas Cannra , na impl'ensa, nas provincias, como
na Inglatel'l'a; mas os partidos não têm moeleração, não se
I'esignam á yerdaele eleitOI'al, o que faz que a ultima palnna
p rtence, inyoluntariamente, ao PodeI' que nomeia os mini.
tros, e nào á Camal'a d mIe elles saem. A diffel'enc:a é, en
tl'etanto, apenas apparente, porque o 1m] erador não invel'te
as 'situações apressada e capricho amente, ma inspira- e
sempl'e da opinião ou da neces ·idade. O facto é que c['esse
mechallismo dual monal'chico-plnlamental" em que o l\Io
narcha é um dil'ector, como o é o Padamento, em vez de ReI'
uma especie ele automato elas Camal'a " l'esu1ta a tJ'(ll1quilJi
dade e a segurança do regimen dUI'ante quatl'o gel'açõ s. ,'e
o Imperador não tem a direcção sllprema; se não é o al'biLro
independente dos partidos; se tem que s limitaI' a rubricar
os deeretos que lhe apresentem, e nào mudar a situa<:ão 'enão
pOI' effeito de elei<:ões contl'arias, muito provavelmente o se
gundo reinado não teria sido mais do que fi. continuação da
Regencia, ou a anti~ipação da R publica, e o podeI' impel'ial,
escravo e instrumento da oligarchia, á mercê dos que o se
questras 'em, teria desappal'eciclo em pouco' annos no l'emoi
nho das facções. Ilomens, intel! 'ctualmente 'Upriores ao Im
perador, govel'nando em nome d' lIe, estadistas de maior
capacidade, dispensando a sua intervenção e habituando o
paiz a olhar para um throno vasio, não teriam conseguido
outl'a coisa senão desencadear a anarchia contl'a si me mos,
ao pa so que elle, pelo exel'cicio sagaz e moderado do ..eu
papel de imperante constitucional, conservou intacta a sua
autoridade duran te meio s cul9, quando seu pai, o fundadol'
do Imperio, não se pôde mantel' senão nove annos, e as tl'es
Regencias, quatro, dois, e tl'es annos. J'esse extenso periodo



:\'ABUCO E A ~101 .\..RCmA 565

faz nasceI' a ordem em toclo o Imperio, antes anal' 'hisado, só
m ntc pela tolel'ancia; l'ustaura o pl'e ,tigio nacional, que en
contrara abatido no Pl'ata, e de 'afoga a situação do- Bl'azil
na Amel'ica, sómente pela lealdade e pelo desintel'e e; e,
se não cl'éa, CI')'. talliza a união nacional, ainda incerta,
ómente I ela c he ão da libel'dade o confiança recipl'oca, o

pelo con tanto lapidaI' da sabedOl'ia politica (1). cgu mil
toda probabilidade leria afinal Illonido em S. Chri tovam e
d scan\al'ia hoje na Aj uda o au tal' l'esse milagl'e dn poli Lica
. ul- \mel'icana no soculo XIX e não fôl'a a mole ,tia qu ,
de 'de 1881, omeça a onfraquecel'-lhe o cerebro, e o tOl'na ti
mid ,qua i vexado de reinar na \mel'ica á moda da Europa,
qu rendo _píll'C er uma cspecie ele al'chonte-r i, como José
Bonifa ia onhára para D. Peell'O I, um Benjamin Franklin
coróaelo (2).

(1) Ha oh e- e env01ucI'o de 'IaL'co AUL'elio, de pbiloso'pho
imperial, uma metade de Luiz XI e outra de Luiz XIV: ha o
autol' da unidad nacional e o autol' da centralização, escrevi no
-' aiz ell1 1 88. A união é tão fOl'te que a guerra do Pal'aguay a
endul'ece e tOl'na inl'ral1givel. A centl'alizaç:ão_é tão pel feita que
e fórma e mantem sem orgão, administrativos, e pontanea

mente. Es e curio,'o pltenorneno é NabucCJ quem o a" ignala l)m

185.t: « Cel·tamente, o podeI' administrativo entl'e nós e tá ainda
de ol'ganizado; desmontado, não só pelo lado politico enão tam
I em em relar:ão á pal'te Cl'iminal e civil. Na parte politica, a
Call1al'a sabe que o podeI' administeativo apenas se circumscl'eve
às Capita s da' Pl'ovincia ; emquanto vae bem com o poder Ju
diciario, não telll embal'a O' 'e da parte d'elle houver rivalidade,
não púde mal'cllaL" em verdade qual é o delegado do podeI' Exe
cutivo na.- cOll1al'cas? Sel',i o juiz de direito? Serú o juiz munici
pal'. O delogado ou sub-del gado? Não ha nem ve tigio de cen
tralizac;ão admini tl'ativa, a qual tanto impol'ta á unidade de
pensamento o de a ',;ão. 11 (8 de Ago to de 1854). '

(2) Ramalho Ol'tigão, o bl'ilhante e tylista portuguez aCI'edita
-que a monapcltia topia desempenhado melhor a ,'ua func'ão no
Bpazil se o Imperadol' fosse outro homom, tives e outros gosto.
e outro temperamento. " Um rei '\, diz elle em uma pagina inte
re,'sante e cal'acteri,'tica ", accLlITIulando a pepcopr;ão da incloleju
"enil, impetuo 'a de, eiv;), um tanto impaciente e tUlllllltuat'ia das
nações ameri ana. , com o 'entimento uropeu da disciplina, do
prestioio e do rommancl , poderia talvez ser ainda no BL'azil um
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Em '1 mesma tem muito de levado essa politic~ imperial,
que st:gue sempre pela e.. trada que lhe parece recta, despre-

penhor d ordem, uma influencia de civiliza~ão, Ul1l agenle de
pl'ogl'e 'so ... A vida de cúrte, mantendo uma aristocracia, de en
voh'endo a polidez dos costumes, a alta cultul'a d Spil'ilo, u
amor das artes e das letLras, a mais perfeita comprelicnsão du
confol'to e da elegancia, o .. entill1ento mai spirilualizado OH.
vida, corl'igil'ia, na evolução do americani'lt1o, qu , a pouco e
pouco, POl' uma e pecie de ref"luxo pendular, come'a a invadir a
Elll'OI a, a inf"luencia regr'essi\'a do Yankee e do Gaúclio, a. segu
rando á raça br'azileil'a, de mai.· delicada phanta ia e de mai
homogeneidade ethnica e ..ocial, a pl'epondel'anoia Iiegemonicll
no futuro desenvolvimen to moral da AlUeric<)... Um exel'cito
di ciplinado, agllel'rido e bl'illlante, 'Seria um I'actor con ..iclcl'a\, I
(la educac;ão nacional, um foco de aperfeiçoamento phy ico, de
dstreza e de força, uma e' ola pratica de disciplina e de l'espei lo,
de marcialidade e de brio, um viveiro, enfim, de cidadão, ol'l'ecto,
suudavei.. , endurecidos e valoroso..... Flll vez de ter e. es 1 eqlli
sitos de dominac;ão jubiJo..a, de expansibilidade, de brilho vivente
e communicativo, o Senllor D. Pedro II é UJU recluso, é um e '{ e
culativo, é um in stlietico. " (Ramalllo Ol'tióão, Quacll'o sociai
da Revolução Bl'a,~ileira, na Revista ele Portugal, Jan iro, 1890.)

A probabilidade é que um rei arti.la e militar, un l\Iaximiliano
do Mexico, teria dUl'ado muito m nos: não tel'ia ministl'OS pua
compr hendel-o, nem nação pal'a o u tentar. O in uccesso da
monal'chia foi um el'ess s abalos prol'undos que a e 'cravielão iJavia
nece al'iamente ele El'oduzit' no dia em rjue as ra,:as que eJla
importou e os seus cruzamentos estive' em em tal supel'iorielade
JJumel·ica e social, reJati\'amente á raça branca colonisaelora,
que o Cj ue res tasse das qualidades polit,icas e elil'ectoras tI' ta,
- (ill1ao'inando que ellas puelessem l'esistil' á viela tl'opical, ao
l'elaxamento proprio da CJuasi ineler enelencia social elo individuo
na Ameri 'a), - não pudes,'e mais conter os impulsos da mas. a.
Dois eli linctos l'itico', os SI'S. SyJvio Ronl 1'0 e Joã.o Hibeil'o,
elesenvOIVel'alll uliimamente, na Revista Bra:õileira, a tlt se que
a politica me.. ti~a sul-ameri 'ana tenele cada vez mai a up
plantai' entre nós a politica branca eUl'opéa, a qual ele appal'ece
pela insignifican 'ia ethnica do,' elementos encarregado:; de
transmitLil-a e que a nã.o poderiam mais impôr. ES'e' plieno
meno, el'iam os mesmos na rnonarciJia ou na republica : nelll
um Luiz II da Baviel'a, com a sua alte vVagneriana, nem Ulll

Luiz XIV, cel'C'ado ela Côl'te de Vel'salltes, poderia impedir o
de equilibl'io resultante ela os 'illação, vel'tigino a, continua, do
gl'O- 'o ela nação ele nm extremo para o outro da ,ua e 'cala
bel' litaria. Os tel'remoto' cio atavi,'mo [lroeluzil'-, e-iam tão
fatalmente no Bl'azil como os vul 3,nicos na l'egião elos Andes.
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zando a I'e i' tencia.' que 6 forçoso debellal', sem con idem!'
o I" 'pnLimento. que podem um dia cortal'-lhe a retirada. É
uma politica decidi la e re oluta, quel' trate de impedir a for
ma ão de maires elu Palais de indi\-idualidade que lhe façam
'ombra' juer tl'ate de extinO'uir os antiO'o foco revolucio
nal'io do PI'imeiro Reinado e da ReO'encia, milital'c , poli
ticos provinciaes, de extirpal' o feudali mo, impenetravel á
justiça, obl'an il'o á lei, a yl de foraO'ido., de abateI' de
um O'oIpe o podel'o'o c mmel' io de A.fricano ; quel' tl'ate,
mai tarde, de leVai' a gucl'l'a dos inco anno até o ultimo
reducto de Lopcz no Aqllidaban; de acabaI', gl'adualm nte, a
r ravidão em eu reinado; de impôr á IO'reja a ujeição a
pod I' temporal. O que cal'acteriza, porém, interior e ]I'ofun
dmu nte, tal politica por pa!'te da d 'na tia, é o de apego do
thl'ono, 101' i o ella não podia .'er a de homen , como
~abuco, onven ido da indi prn abilidade da in lituição e
da nece' i lade de ampal'al-a contl'a o periO'o que corm e.

No fundo, D, Pedro II tem pelo t,hrono o me mo de pren
dim nto qu D, Pedro I : nem um nem Olltl'O e mantel'ia no
podeI" del'l'amando angue; ão Impel'adore , emquanto a 
'im agradar ao paiz, emquanto todos quizerem' não aju tam
contas com elle; um, não apul'a o . aCI'ificio que fez em 13 de
Maio d '1822, renunciando implicitamente, por amor do
Brazil, a Corôa da meLl'opole(1)' o Outl'O não apurará o cin
coenta an I os de ai negação e acrificio que fez por elle:
!lepo. to, seguil'á pal'a o exilio, leyando 6mente divida, 
que nada eram compal'ada á e molas feita á cu ta da
sua dotação, - pagal-a -á, caso talvez solital'io nos vaiven
da realeza, com o leilão publico da mobilia e alfaia. do seu

(1)" o dia 13 de Maio de 1 22 o principe D. Pedro, ao receber
'e a noticia de que a Côrte haviam proiJibido a exportação de
arma' papa o nos, o paiz, aceeilou do povo e Camal'a d'e ta ci
dade, para. i e para eu des endentes, o titulo de Defen 01'

P ppetuo do Bl'azil. .. A sim em 13 de Maio d 1 22 a dynastia
oncJui lada pOl' e ta nação, a rificaya impli ilamente por ella

a metade do cu throno; em 13 de Maio de 1 saeriJi 'a a outra
metade. r (Al'tigo meu no I ai.:>, elll 2 de Dezeml)l'o de 1 8).
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palacio, deixal1llo ao Estado a 'ua bibliothcca, sua I'iqucza
unica Cexc ptuado o fÓJ'o e o laudemio de Petropoli), 'em
disputar sequer as bemfeitoria, de . Chri~tovam.

Em taes condi<:õe de animo e re olu<:ão, a politica per
si.:tente de indiffcl'cn a pcla' consequencia que o Imperadol'
praticava, era uma politica de I' nuncia ta ita; não cl'a a
politica de um soberano convencido da falta que a monarchia
faria ao paiz e dcCidido a tl'aLal-a como o primeiro do eu .
interesses politicos. Se o dispen a em, a culpa não. cl'ia
d'elle : essa fónoa de quita <'io honl'o a ba ta a-lhe. Em uma
de suas notas o ImpcI'aJol' e cI'eve : « Se o pl'ocedim nto
el'l'ado dos pal,ti los monal'chicos deI' a vi toria ao "epu
blicano, que pro,,:ml i to? O monarcha não d ixará d ser
o homem hon stú, e de intcl', 'ado, - não do bem da ua
patria, quc para elle nã p6de exi til' fóra da Con ti tuição C1). »

E ta sua dependencia, voluntal'ia, intima, da boa vontad do
raiz é tal que, deposto do throIlo, não affil'1TIará uma 6 yez o
'eu dil'eito de l'einar m vil,tml de qualquer lo antigo' pa
cto , da Independencia, da Con tituição, do '1 de AII'il, da Maio
ridade, e muito menos pelo eu direito tradicional POl'tUgucz.

Tal politica é inteil'amente independentc da eil' umstan
elas, indiffel'ente á sequela dos aeonte imento . 1 ão se apoia
em nenhuma elas c, nenhum interesse, cOl'pom fio, ou pal'
tido; pl'esumc a boa vontade geral; descança 'obrc o espil'ito
dc progl'esso, sobre o 'cntimento d ju ti 'a para com ua recti
dão, sobre o movimento imprimido á so iedade pelas noyas
reformas, sobl'e a confiança no bom senso gel'al, em adhc. õe.'
desintere sadas que supplantem as tentatiya., aliás impl'o
vaveis, do pl'ivilegio fel'ido, impeçam a colligação lo resenti
mentos pouco generosos, os attentado do intel'esse particular
contra o bem publico, e as 'egurem a marcha desimpedida da
nação. Não leva em conta o que Burke chamou a sabedol'ia

(1) ota ao Erro elo Imperador. lt Diz- e que Deu escreve
por linha tortas, ma' nas cou. as do' 1I0men. niio me agradam
taes veredas, e cl'eiam que ponho empl'e o bem da nação acima
d'e sa 011 ideração exclusiva do illtere. e mOl1al'chico. » lbid.
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do pl'ecollceilo; part do prin ipio que a maiol'ia tomará em
pre o partido da Con titu ição, pre. tarú mão forte ao poder
imparcial, que atlendel empre ao maio)' interes'e do paiz,
que e in pilai' ómente na mai ultas conveniencia politi
ca , internacionae , morae. , do E, lado, e não e d ix' 'equer
,u ..peitar de ausa propl'ia .. e n re ullado fuI' contrario, o
""toi o I' io'nan\" em pezal" o thl'Ol1o, lastimando ..órnente,
pai' eu amor ao Bl'azil, - talvez ua paixáo unica (1), 
morrer em tel'ra extl'anha, e dcixanl á postel'idadc dizeI' o
Victl'i.x causa diis placnit, secl vieta Catoni.

(1) _ a falia do th rono d 1 ,encerrando a A embl "a Gerál,
lJe refel'e á. cau. a' d'e. se amol" a pl'oposito do regozijo na-

cional pelo eu regl'e- o elll .\.·~o to d'aquelle anno : « Vinculando
me ú nacionalitlad bl'azileira o na cimento, os feito glorio'o
de meu au"'u.to pae, o arinho C011l qu fui tratado e educado na
infancia ol'phandad, finalmente o constante amor do BI'a7.i
leiro', muito me penllOl'al'am as manifesta.,;õe do dia 22 de
A.,.o to. II Á marg m de um opu cu lo mbU de 1891, Agradeci
mento aos Pernambucanos, onde stá e ta phra e : " Eu I'eceio
muito que um dia, no futul'o distant , quando . e descobeir no
estl'angeiro o tumulo empl'e tado ao ultimo repl'e entante 'da
no a Inonal' hia, e r onhe<;a que e]]e foi sepultado á moda do>'
heroe. antio'os, com o que mai 'aro lhe ('úl'a 111 vida: a liber
dade e a unidade do seu pai7., II - o 1mpel'adol' escl'eveo : fi Não.
nunca! II Por occa ião d'es. e folheto, lue pl'Ofundamente o C0111

moveo e ujo kecho intitulado F'é de OJJicio inspirava-lhe tal\'ez
a idéa da ua Fé de Offlcio, que, n'm:'e m mo anno, elle remeto
teu ao Vi conde de Taunay, o lmpel'ador mandou-me uma cal'ta
tão hOI1l'o a para mim quantoexpl'e.'sivada bondade c 'el'enidade
do obe1'3no de. t I'rado e que POI' mel'ecel' ,-el' publicada, como
todos o do umento .. emanado.' d'e][e, sobretudo n'e a I ha e,
aqui eepeoduzo :

fi Nabuco, ou u que d vo agrade el'-lhe seu Agradecimento
aos Pel'nambucanos.

fi 1 ão faliu i da bella lingua<>em que se remonta como o con
lar. Ba ta leI' o periodo que começa - Quando se ex.amina, etc.

om ell'eito os conjul'ados de 15 de 1 ovem I 1'0 m recem o
nome d'ln ons ientes . e não me. 1lI0 de lnconJidente , porque
já, parecem de confiai' de si me.. lnos.

" O pel'iodo - diz· e que o 13 de Maio - é a\' z da on ien
cia e assim o proclamo, Lanto mai' quanto e. alJe omo eu pen
ava. aLé então. A Fé de o./Jicio do Rein.ado é o I'UtUI'O que

verdadeil'amente m'a dal'a, e orno é toda pc. - al, em'io-Ihe o
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III. - Politica monarchica de Nabuco,

A politica imperial el'a pela ou 'adia de .'ua clcvar,ão, di '
tancia do u lanço, ausencia de columna ou abobada, uma
verdadeira ponte su pen 'a, A politica de Xabuco era outra;
em alguns .pontos coincidia com e a, ma' a omprehensão
geral era diver a : para dizer tudo, era 1JW11aI'chica, o que a
politica imperial não el'a; corre pondia á intuição ele que a
monarchia era UI11 interesse supremo, A idéa rnonaJ"chica ma
nifesta-se com toda a evidencia a abuco de d a Faculdad
de Di,"eito, Em 1833, aos yinte anno , ella o atira p ]" terr-a,
como um clarão de Dama ·co, e quando se I nnta, redigindo
o Velho ele 1817, é elle quem, no orte, solta o gl'ito da rea 
ção (1); quem, correndo perigo de vida pela ou adia da cam
panha, exalta D, Pedl"ü I contra a revolução que o e~pellira.

Desde então sua fé monarchica não {luctua mais até o fim, •
na velhice revigora-se com a previ ão do novo cyclo, - de

exemplae com as minllas nota a lapi~. Leia-as e restit.ua-me o
foi heto, pois ,empre tenho addicionado a sim a' paI' ella. de
minha vida.

" Meus respeitosos comprimentos a ,ua SenhOI"a e dê·me noti
cias dos eus de lã. eu muito afl'eiçoado - D. Pedro d'Alcan
tara. Cannes, 1ü de Fevepeiro de 1801. »

O Impeeadol' faz allusão, n essa carta, ao seguinte tl'echo do
I'ollleto, ujo entido, talvez, em relação ao 13 de Maio o tenha
enO'anado :

" A hi toeia cbamou aos conjurado mineipo - Inconfident ,
eu receio que em vez d'aquelle altivo nome ella dê aos conjurado
de 15 de Novembro o de Incon.'ciente,. Diz·.'e que o 13 de Maio
foi a jow'née ele dupes da monal'chia, a qual não ,iu por entee
.0 enthusia mo u.perlicial que ella tinha n'es e dia jogado e pel'
dido o throno, E certo que ao Jado do unanime ão valeu a
pena, que a Princeza H.edemptora hoje ouve em toda parte
fluando e trata da abolição, ella não clIeoa a e utar o Nós te
riamos esperado ainda! que lhe manda do Hrazil a raça negra.
Journée eles dupes, popém, não da d)'nastia, ma da nacion((li
dade, eu receio que tique send,o o 15 de No\' mbro. "

(1) Tomo 1, p. 18 e 19, nota.
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duyida', pani 'O, "confu ão, - cm quc o Brazil ia fOI'ço a
mente entrar, tão ,.emelhantc ao que, em ua juventude, Ll

con"ertel'a d r pente ao principio da autoridade permanente
e inde trllctiyel, no meio de totIo o seu fanati mo pelo 'i d
Ahril. DUI'an le totIa 'a primei l'a pal'te da ua cal'l'eira, :'\a
bu o é, a im, o dcfl}n or 'ystematico da monal'chia con titu
,i nal no dil'!' rote jomae que creye em Pernambuco;
o doutrinador con tante da, 'ua vantag,'ns em nos o paiz, o
e '1Jo ador tio seu grande pap'll/acional n'uma phase em qu

partido deO'enel'aYam em fac õe p '. oac , em feutIo"locae
de familias : ln o Imperi , elI via o ,epanlti mo, - que
cl'a o in ,tincto pOI u1al', a formula do i'olamento, da di, emi
nação, da apathia, como do b m-estar e ommodidade da
p\lplllaçfío, do entimento todo' que constituiam o chamado
bairrismo, - leyando de YCl1cid,} a fragil e titubeante razão
politica, ou a ambição de uma patl'ia maior, que queria con
solidaI' a união. E empr pr' pugnantIo pela monarchia que
eH atravcs a a ri ela Maioridade, 'm que o antagoni mo
do' etembri ta ao gO!]Je de Estado eh oppo ição se mantem
em reserva d ante do novo reinado; as reyoluçõe que em
.'. Paulo c Mina -Cerae re I ondem, em '1 4.2, á di olução
preyia da Camal'a maiorista; e o agitado domi\lio LilJeral, que
se egue á d mis ão de Honorio JIel'lllcto Camciro leão
(Pal'<.má), quando o gl'ande' va' alias con el'\'atIore, o'
homens do « reaTe: o» - Bernal'do ele Ya concello , Cle
mente PC!' il'a, Car'neil'o Leão, Olinda, Rodrigue Tone (Ila
bOI'ahy), Paulino de ouza ( I'uguay), Eu ebio de Qu il'ÓS, 
f\ rmam uma c 'p cie de {roI/de on titucional, atam ao pelou
rinho Aureliano Cuulinho ( petiba) e a « (acção aulica l), e
lu tam pc soalm·nte contl'a o poder ela Corõa, levantando a
bandeira: « Resi lir ao Rei, para melhor servil' ao Rei. l)

J'e se periodo que yai, na vida de :\"'}buco, de 1833, - do
eus vinte anno , quando redige o Yelho de '/8 f 7, - a '1 ~'2,

Gá então, d minado o movimento de 184 , a monarchia
t m atravessado a I ha das re\'oluçõe , das resi tencia',
da velleidade', locaes ou pessoae , e fil'maclo o seu podeI'
contra toclos que pretendiam hombl"eal' com ella, pl'ovin ia
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ou partido', classes ou individuos), a '1852, em que passa
do seu pequeno theatro de provi ncia paI a a gl'ande scena do
Imperio, no papel de mini tl'O de Estado, eUe tem composto
um sem numel'o de apologias da Illonarchia constitucional,
e 'pallladas, p nlidas hoje na va ·ta· ollecções de joma .
que n'esses vinte annas de in ançavel e obscura fecundidad
provinciana, elle e creye, collaboI'a, e de pel'to ou ue longe
inspira em Pel'l1ambuco.

Uma vez rio Parlamento, em 10 ição saliente, Nabuco, inva
riavelmente, como se vi no de urso de ua vida, presta
adhesão ao principio monar hico, como a principal nece,' i
dade do nosso paiz. Tem sempre o sentimento dos perigos qu
podem de repen te ameaçar o tlll'ono; não esquece que o vio
combalido durante a Regencia, quasi rejeitado pelo pl'oprio
partido do govel'l1o. Desde a Conciliação, onde vê a ameaçll,
é no exclusivismo, no empelTamento ela oligarehia consel'
vadora, na pro cripção do elemento liberal, batido na l'evo
luções de '184~ e '1848. A monarchia é para elle o m smo que
o systema representativo, e é sobre a condi(;ões do nosso sys
tema representativo que ver am os seus principaes discul'.'o .
« O que eu vejo », dirá lle em 1855, quando Ministl'o LIa
Justiça, « é um campo vazio de idéas poli ticas que n'elle nore.'
ceram e que n'elle murcharam, é um campo semeado de elo-

. mentos de grandeza, prosperidade e futuro, abrolhado, porém,
aqui e alli, de germens de anal' hia, que o patriotismo manda
destruir e extirpar para que aquelles elementos possam pl'OS
peral'. Estes. ger.meo . não são 'enão os residuos de acçõe e
reacções, senão os desmandos dos partidos par'a alcançarem
o triumpho, não são senc'ío os elementos que todo' os dias
a 'cumulamos, porque querendo ferir os individuos qu se
acham em uma posição, nós ferimos essencialmente as posi
ções, porque ha uma fatalidade e é que todos pensam que é
tão facil conquistar como consel'var a conquista, que é tão
faci! desmoralizar a au toridade como restaurar-I he o prestigio. »

Os signa s.d'essa anal'chia elle os acompanha, como juiz, de
longa data, e os resumil'á uma vez em uma phl'ase ('1'1 ele Abril
de 1860), que volta com insistencia em seus discUI'sOS : o: Em
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um paiz amo o no', , nde a anc ão mOl'al e ,tá oblitel'ada
pelo espil'ito d pal'Lido, onde a respon 'ahilielade é illu 'oria ... »

Es 'c é o fu ndo moml da . ociedaele, o subst'l'atzun, a que e
'ouI'epõe o goyerno, qne é ludo, a unica vida que resta, a
unita influencia que e:x:isle. (Di CUI"O de 2 de Ago to de 1 60).
D'ahi a pr cariedade da eclifica\ão politica: - é uma torl'e
allis ima e uesconjun ·tada oUl'e o mai !lu luanle do alas.
« Encarnai a' paixu s p litica' na fome na mi 'el'~a, c não
podcl' i calcular o aI ance, o cffcitos d'es 'es elcmento ,
contra os qU'l o' exercito 'e\'iam impotenLe , » dira elle
em 1859 (Junho). E no me 'mo anno, c crcyendo a Boa-Vi ta,
:eu amiO'o : « r. Yi ond, o Brazil e tú obl'C um ,olcão e
el'!'iUI1 o: homen u E ·tado qtle cm YCZ de dirigirem o pro
QT :so, qu 'rcm re 'isLiI'-lhe c 111 idél1: ob olela e, m 'jo'ni
flci1\ão n'e ta épo a. »

Por i. o, sua atU Lude, ele de que t m po i 'ão notoria que
p' de fallar ao l1'illlnvi/'uto, senão ainda ele igual a igual, já em
n 'nhuma especic de sul mi ão partidal'ia, iSLO é, d 'de 1860
em quc cSLá praticamcnt s pal'ado do partido Con en'ador,
ind pendentc, i olauo cnLl'e O' pal'tidos, ua politica, tem um
duplo I n amento : acabar d onstl'uil" aperfei\oa't' o . :t ma
repl'c ntatiyo (compal'al' tomo I, p. 10), e ampal'al-o contra
a' cau a' de sua decadencia e ruillH.

« cl'-me-ia II' ciso demonstrai', dizia em 1 '60, quro o
regim n pnrlalllental' e tá nLl'e nó em vida, scm a <:ão,
qua'i annullado '? 'er-me-ia Iwecj o demonstl'al' que o Pal'
lamento nã tem fOI' a moral, não t m populm·idade'J :\'ó. todos
.omos ulpados, cada um de nó con orr'u com o .u on tin
o' nte [al'a esta situa ão anormal. m do no 'o erl'o é Iue,
quando no achamo' no poLI 1', não nos lembramo que um
dia no poderemo' achai' na opIo i ão, e quando no a 11amo
na opposição não no I mbramos dc qu um dia no' podcl' 
mo' achar no podei'. Este e3lado d coi as compl'Om ttc o
pl'in ipio da autoridade, porque o pl'incipio da autol'idade não
I úde viyel' sómente de fOI' a matel'ial' compl'omett o go\' rno,

. pOl'qU o govel'no nãp pócle t 'I' fOl'ça moral, e o Pal'lamento
não tiyel'. » Não Yê n'es 'a época, « por mai qu c alono'u
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a yista pelo no 'so hol'Ízont ,ainda os mui, dilatados um
lemenlo que po sa eliyidir pl'ofupdamente a ,ociedade bl'azi

leil'a. "irá. em duvida a monal'chia? ParcL:c-m, enllOl'c.',
que o Bl'azil iros ainda 0;0 perderam o juizo. Yirá em rluyida
a divi 'ão Xorte e Sul do Impel'io? Parccc-me que o homens
ainda os maio previdentes não pI' vÍl'am e ta hypothe c, 101'

que o intere e do. uI e do :\"Ol'te, ão pCI'f ilamente homoo.c
neos. » (Discurso de 10 ele Junho, 1861). uIa. o perigo pud
urgil" de repente, de uma itua~ão caraclel'izada pela au 'en ,ia

de sancção moral no paiz, pelo indiITel'enti mo da opinião, cm
baixo (1), pela omnipotencia do governo, em cima. Para lle
« o lJ1'incipio tlCt a'l!lo/'idade não pôde viveI' sálluinte de to/'ça
malel'iltl; \) ror isso quel' a sentar as institui 'õe sobre n
principio da I'esponsabilidad . Qucl'ia a Coràa, a Camal'a, o
, enado, o Ministerio, a opposição, o' pal'lidos, limitado cm
,ua esphera legitima, claramente as ignalada na con' icn 'ia
publi a pela linha da I'esponsabilidadc moral..·ó assim hay rÍ'l
cc legitimidade », e~rl'e 'ão d'elle, em . uas func õe ,em cu
poder. D'ahi o seu chamado cc aphol'ismos », o principio:
que intl'oduz em nos a politica ou a quc dá noyo cur o, e'

POI' i '0 ficam sendo eu.

(1) " Quando eu vejo ", di em elle em 1853, " que a fé po]itiea
c a sancção room] estão qua i obliterada ; os prin ipio' politico,",
'ulJ:tituidos pelas intl'igas' quando o 'ceptici 1110 domina tudo;
quando o principio da autoridade é o alvo do amigos e inimigo;;;
quando o ,opltisma é o t~·po da no 'sa época, e põe em contl'ovel' ia
todos os pl'incipios; quando ahi velllOS a impunidade, diremo' llue
o quadro do paiz é lisonO'ciro? Quand es es elemento de di, '0

lu\ão existem, eu não po 'so diz l' llue o (luadl'o que ofTel' ce o
paiz é li:onjeiro quamo á- I' laçães moraes. Que importa que al
gun d'es es clemento,' não e. tejam em acção, se, de um momellto
para outro, elle' podem, pOI' l[Ualqucl' circuIDstancia, pl'oduzil'uma
e:q lo. ão? Eu tenho, ,'en hores, mai: medo da anarchia sUl'da,
d'e:sa d sintelligencia, d'es a desconfianç.a, d'e', e ,cepLici;;l1lo
que ahi reinam do que do: pronunciamentos. "

E fazia a di Lin ção entl'e seglll'ança e seguridade. " Senhol' >i,

ha seO'ul'ança no paiz todavia não vejo eguridade e 'e"'ul'anc;a
e seguridade não são a meSma cousa; a seguranr;a re.laLivam nte
ii. actualidade, 6 material; a segU1'idade lio futuro, 6 moral, ó 'a
au:encia le receio. ,,'Tomo J, p. 157.
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.A im em relação á Corôa, á monarchia, (<< o pl'inci1Jio pe/"
manente ll, que elle não sacrifica ao (C 1J1'incipio tl'a1./sitol'io ]),
o mini teria, o partido): o 1'ei /'eina e não govema, que
u tenta perant o proprio Impel'ador no Conselho le Es

tado; cc a dissolução da Gamal'a é mn meio constitucional
de I'esolvel' as Cl'ises enão de illudil' as situações» ; o famo o
soriles de 186 obre o absolutismo de {acto, em quea eleição
da Camara" pelo ministerio, designados pela Corôa, fazia
degenerar o ystema repre. entativo, e que sómente pelo ca
racter eleyado do monal' ha não a umia 'aracter pe oal ou
xll'a-con citu i na!. Tudo i 'o importa rcO'ular de modo não

ê1l'bitrario a sub tituião do partidos e o mandat do govel'
n ,que devera Sei' parlamentar; visa á realidade sub tan
'ial, e não mel'ament fOI'mal ou extema, do ystema repre-

ntativo : a escolha do mini tro pelo Parlamento e não
ómente no Parlamento. É no intere e uperior da monar

chia qu clle a quer encoberta na lncta do partido ,deixando
a cada um a sua func ão propria, o seu e pirito, em "ez de o~

I' duzil' todo ao me mo papel, de ser ir- e inclilTerentemente
de um ou de outro pal'a o mesmo (im.

A sim como a realeza, aCamara: é elle quem, em 1 43,
apl' eata, como 'e vio, a resoluc;ão autorizal1llo o mini
tl'OS que não fôrem deputados a as i til' ás di cus õe' da
duas Camara , yerdadeil'8 b'1 e do systema parlamentar; ã
uas a 'enten~a : - a maiol'ia apoia mas não dil'ige o

ministel'io' a pl'illleil'a condição pal'a que o systema 1'ep/'e
sentalivo se tOl'1'te 1'egulal' é ga1'cmti1' as minol'ias (1 62);
antes continU'mt os pl'ocltl'adol'es dos intm'esses inrlividuaes
do que venham pam o Parlamento sómente C0I1U1ú"sa/'ios
do Covemo. O enado: - o Senado não ta::; politica; não
se deve envolveI' na politica do dia; constituindo um pal'
tido, não ha resolução possivel pCLl'a os cou{lictos senão a
1'evolu,ção. O ~Iinistel'io : - o Covemo não póde tel' {ol'ça
moml, 5e o Pa1'lamento lliío a tive/'; em 1/0SS0 pai". o Co
ve/'/1O é tudo, ri a uuica vida que resta, é à unica influencia
que existe; o ~Iinistel'io vai adiante e uão atra::.; não ri
p1'eciso que o magist1'adn e o empregado dCL alfandega pen-
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sem como o minist1'o; não se deve e1' ministl'o se não 1Ja1'a
1'eaka1' algllma idéa de cuja vantagem se tenha convicçã.o.
Como o. :\Iinistel'io, a Oppo 'ir,ão : - quando mesmo eu se
guis e o 1'egimen da oppOSiÇllO de -1835 e de 1841, 1'egimen
que eu conden1,1Io,.,,o não tenho confiança no actualll1iniste
I'io, mas d'aqni se não segue que eu devª, se'/' um (t1'chitecto
de minas; que deva ]J1'epaml' clif(iculrlades e 1J1'ecipicio
pam os rutm'os mini lI'os, em os quae talvez, eu cOI/fie;
1'ecus{t}'ei tudo ao ilJil/isteJ'io mas mio ao Governo' qUCl/ndo
nos achamo na oppo i 'ão não 110, lelllb1'a1l1os de que um dia .
nos podemos achar 1/0 pode1'. O.. pal'tido_s : - não é possivel
mais que tenhamos pa1'tidos dlll'adolll'os tml/smissiveis; esses
pa1,tidos das ems 1Jas adas só os achm'eis nos paizes onde
ainda ha in te1'esses heterogeneos de classes; wn dos males
que sentimos é a obliteração da sancção m01'Cll, pois bem,
esse mal nós o devemos aos partido qlle cOllftmdiam os bons
e os 171áos, pam os quttes eram anjos sámente os seus ho
mens; o scepticismo uão e/'ia tambem llIn legado dos antigos
pal'tidos? a população ficou sem fé e desCI'ente, vendo que
elles de seu tumo snbiam ao poder pam se dilace/'a/'em e
nada fazerem; a politica deve sei' (i1'J1lada sob/'e os illte
1'esses actttCleS, sobre as questões pl'e 'ente que CCl.1'Cwtel'isam
a sitnação; não podemos j3smerilhcl1: uma politica, 1Iem nos
faclos passaclo§ ela hist01'ia, nem 1WS abst1'Ctcções ela escola;
os pal'lidos politicos devem legitima1'-se pelas idéas; a all
sel/cia d'elles é um vaCllO pam a aJlal'chia; o 11Wio/' perigo
pam o systema representativo é a 1Jolitica pessoal; não ha
partido sem antagoni mo 1Joli tico enão ha antagoni mo poli
tico sem idéas novas; chega ltIn tempo em que as denomina
ções dos pal'tidosnadct significam em que elles, cançados da
lncta, prOClll'ctJn o eclectismo e se t1'ctnsf01'mam (1).

(1) Algumas cressas cita 'õe: são tomada', não dil'eclamonlo das
fonte, que não tenho loda: omlOi"'O ao terminal' esta obl'a, mas
de um exteacto, em manusceipto, [IUO em 1 62 um joven admi
rado!' e amigo de Nabuco, depoi. deputado por Matto-Geo so, o
DJ'. Augusto Flem;y, fez com o mai' intelligente di 'cor'nimento
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D'alti a sua campanha, de'd 1853, pal'a tomar a conciliação
yslema de governo (1), quando de. anima pela ordem de

cel'1'ar (ileims 2) e pelo espirita de re'i tencia dos chefe
con. rYadOI'C. depois das elei\ões àe '1 60, . ua lucta contra
o « uli-possidelis do qualol';:,e annos, }) que o del'roca, a im
omo, mais tarde sua attitude de 1 68 que não é diriO'ida

contra a or6a, ma contl'a a hypeI'trophia do Poder iUoderadol'
por falta ele correctivo ao eu al'bitI'io, ao eu a cendente obr
o pal,tido . De de que e 'pil'ito radical theol'ieo come\a a do
minar m p litica, I abuco pre ent CJue a lllonarchia, em de
dica\ão no partidos, nos chefe' politicos, em nenhuma ela se,
pelo de pI' ndimento do Imp radar de quae quer fins d nas
tieo. e on id I'açõe: pes 'oaes, e.·tá exposta a um coIla] o;
o "ganismo so ial todo re\ E'.la-se-lhe prematuramente aduco,
c, entào, d'elle me mo omo que s retira o intere se politico,
qu é c 'P I'an\a no futuro do paiz. É bem significativa d'e se
seu progno. ti o a obrigação que e imp-e, como vimo, de
r novar cada anno da tl'ibuna do enado, desde '1869, a sua
aclhe ào ú monal'chia on ·titucional. ~ào dirá mais omo em

do discur o de ),'abuco ató aquella época, e lhe offercceu c m
o titul Opiniõe do Con elheiro aúueo, a 'olllpanhado de um
Incliee '!J tematieo e anal!Jtieo.

(I) " Ainda se pód al'Jirmal' que a conciliação não é um ;ystema
de O'overno? 80 con"tituelll ;r-tema de governo as idéa extremas,
a' idéa ab oluta ? Enll'e a con el'vac::ão ab oluta, que vai até á
inel' ia á illl]1eeyidencia, à ruina, e o proO'l'e,so precipitado, não
pode haveI' uma OIJ I'va ão qu , bedccendo ao spirito do tempo
e da 'i\'ilização adlllitta o pi ogl'e so justificado pela expel'iell ia?
Este meio tCl'1l10 é ne 'e. sal'ia em um paiz novo· como o no ·so. "
(1889).

(2) • partes de Nabuco a UIll discul' o de Ferreil'a Penlla, no
ellado, em 3 d Junho de 18011: - (l Sr. Nabuco: O Mini 'terio

de 1 6:. não uccedeu à Concilia ão : elIa estava acabada. - O
SI'. 1< ePl'eira Penlla : Em que data acabou? - O r. Tabuco :
Acabou no dia em que se mandou ce!'ra!' fi!eiea . - O 1'. Rod!':
guesSilva: E cerraram-se a')ileil'a,'? - O SI'. Nabu o: Eu vi.
O SI'. Rodrigues Silva: Foi o ministerio do SI'. Pal'anaguá 4UEl
mandou cerrar meira . - O Sr. .F r!'az : Cpeio que lião. -- O
Sr. abuco: Houve uma circula!'... - O 1'. D. :Mauoe!: Circular
do consisiorio. Il

lU.
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1861 : « Vil'á em duvida a monarchia? Pat'ece-me, s- nhol'es,
que o Bl'azileiros ainda não perderam o juizo. » "\ e. a monar
chia posta m duYida pela gera fIe nova. e não vê na . ouL,'a
a fé robusta e a sabedoria que a salvou no dia. LOl'mentosos
da Minoridade. No campo liberal não v6 quem tenha a intui
ção de Evaristo ela Veiga; no campo con ervador, qu m t nha
a força de Bel'l1al'llo Pereira de Va euncello , e o que é peol"
sente quea dynastia é incapaz de plano e trat gico de defeza,
primeiro, pOJ'que é natural depoi . de tão longo reinado, que o
Imperador t!'ate como appl'ehensões de espil'itos timoraLo'
quae que!' receios acerca cio eu Lhl'Ono; depois, pOI'que ellc
não dal'ia carta bl'anca paI'a nenhuma repre. fio, e castiO'a
ria em seus mini.'tros toda gotta de sangu de1'l'amaclo (l).
Parece-lhe estai' assistindu ao pt'incipio da revolução (2); m
tudo,é e se o seu presentimento. As 'im, quando se oppãc â
O'UCITa que chegou a e ·tar em discussão, por 'au a dos lt
miles do Paraguay com a Republica A1'gentina (3); luand

(1) Os ei:itadi::;tas não fallavam mais a linguagem da autoridade,
como Eu ebio de Quelró ' em 1851, e Olinda, em 1853 refel'indo
se ao C'iln, el'vadore' de Pernambuco: "I ão e viram (;llle' obriga
do ,depois de terem exgottado todos os meio pacificas que acon
, elha o espirita de conciliação, a lançaI' mão de medida,' rOl'tes,
duras e violentas para re'tituit' a paz á proviu ia? Eu O' não
accuso pelos meios que em pl'egarál11 , ao ontl'al'io u lhe dou os
meus incel'o' elogio', elle 'alval'am a provin(·ia. " Quanto a
Eu -ebio de Queirós, ver tomo I, p. 117.

(2) O sentimento gel'al do.' llOll1en: da antiga e:cola é que a
novas gel'ações nada promettem de J om. Um dos seu: observa
dare mais perspicazes, o DI'. Sumento, e. Cl'eve a Nabu o : II A
geração que finda não vale gl'ande cousa, mas a que ahi vem, cla
ramente se annuncia muito p '01'. Estl'emeço pela 'arte dos meus
netinho., e não lhe vejo l'emedio, quel' olhe pal'a baixo luel' para
cima, pai de nenhum lado vejo a 10 sibilidade de sub tituir o
intel'e. e gel'al ao pessoal no actos dos govel'l1ado. Ó do excesso
do mal poderá vir o remedia, porém no meio de tremenda crise. "

(3) " A questão religiosa complica-se 'om a questão intema
cional do Pal'aguay, pOl'que o Bl'azil recuo a hoje ü Repu1lica Ar
gentina os limites que reconheceu e gal'antiu pelo Tl'atado de 1 65.
Podemo' 'el' envolvido em umaguel'ra de'a tl'osa, 'ó pal'a manter
uma nacionalidade morta e que ó vive galvanizada pela força e
dinheiro do Brazil. Tenho-me oppo to, quanto posso, a essa guerra
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Iam nta a I'e i tencia ]0 Imperallol' á elei ão dil'ecta, cau
Ranclo a defec ão de Cot gi p (L); quando vê um l\linisterio
on. cl'yadol' tômal' o pl'oglamma liberal, com I'isco de til'al'

á monal'chia ao partido con el'vadol' o seu pontos
de apoio natul'ae , e de pl'ecipitar o partido Liberal para a
fI" mteiJa da Repu! lica, que pal'te d'elle já tinha atrave
sedo (2). Para o fim, o seu de animo é completo. Parece te I'

chegado o momento a que alludim m 1861 : cc Quando a
monal'chia fôl' uma questão de actualidade, el'ei con erYa
dOI'. » Em 1811, m nota intima, ellc e cl'eve no :eu diario
omo seu desidel'alltln politico do anno : cc ESCll al'-me de
h fe e nlini tI'o. r liberal aVlll o, não militante. Politico

}Je}' accidens, para censu/'al', moderar, hi'toriar, acon elhar.
l\lonal'chi ·ta. » Foi ste o eu ultimo e ta lo de e, pirito.

que no, póde el' fatal, pOl'quo não e;'tamo' bem prepal'ado' pal'a
ella c talvez lenlla gl'ande influencia em no. a ituac;ão politi 'a,
arrebatando-no para o ímpreoi 'to, para o deseonhecido. II (Carta
a mim em Janeil'o de 187..J.. O italico é meu.)

(1) r a Fé de Qfflcío o Impel'ador escreve: " :\Iuito me esfOl'cei
pela libel'dade lia' elei\õe , e, omo medida II'ovisoria, pugnei pela
repI'e' enta~ii.o obrignda do te 1'<;o ; preferindo a repre entação uni
nominal de circulo bem dividido, poi . o sy tema, ainda por om
impraticavel de\'e er o da maioria de todos o' votante de uma
nac;ão, II E ,e tl'echo rel'ere- e à el'ise latente do Mini~lerio Rio
Bl'anco e ;i situaç~Lo eneont.rada pelo minist.erio . uece SOl'.

(2) " O partido Lil el'al, eomquanto fize e mai tal'de a reforma
do elemento ervil, eonseguil'ia, porém, uma eonqui ta natural.
A gl'ande pal'te da pl'opriedade terl'itorial, que tinha l'e istido á
idéa, lanC;<11'ia toda a re poo ai ilidade delia ó sobre o part.ido
Libel·al. O padido Coo el'vador e a :\Ional'ehia não perderiam um
gl'ande ponto de apoio natural, qual é o da grande propl'iedade,
Fêde bem, senhol'es, II estas palavras ão prophetieas, " que esta
grande força, po to que não conspire contra esta ordem de coi
saN, todavia, inactiva e sem enthu iasmo, importa uma grande
hostilidade a esta ordem de coi as, II (Di 'curso de 1873).



CAPITULO IX

o HOMEM. - O ESTADISTA

1. - Traços moraes.

A physionomia, o caracter de Nabuco foi esbo ado diVCI'. as
vezes por difTel'entes escriptores com a mais perfeita 'cme
lhança de traço. É esta a prova de que a sua natureza não
offerecia enigmas, contrastes, nem variações; era simple "
verdadeira, franca, sem affectação, nem dissimulação, que
a complicassem ou tornassem duvidosa para o artista que a
copiava. O que explica essa unanimidade a respeito d'elle, é,
em primeim lugar, que Nabuco, toda a vida, é um homem
que está encerra lo no seu pensamento, nos s us trabalhos
incessantes, absorventes de cada dia, sem um feriado talv z
durante quarenta annos, e por isso quando faDa, quando
apparece, quando entl'a em contacto com outras pcssoas, é
como um recluso que sae da sua cella para refazer-se ao ar
exteriol', pal'a respirar um aroma no seu jardim; um cora
ção que procura a troca de affectos para. interromper a fati
gante uniformidade da sua pulsação intellectual (1). Depois,

(1) Traço. intimas. A companhia dos seu. livros não tolerava a
minima ausencia; quando se lhe insinuava um descanço, uma
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o ter sido o casamento, a familia, o facto dominante da sua
vida, e a felicidade, que até á morte protegeu sempre esse

fugida ao calore' do verão, elle dizia: - Posso levar a minha
livl'aria no meu sacco de viagem? como Danton : ti Poso o aca o
levar a minha terra na sola dos meus sapatos? I) Que inveja não
lhe causava Cicero com a. suas duas bibliothecas, a da Cidade
e a de Tu culuill ! Essa vida toda intellectual fal-o não cultivar
nenhum go to, nenhum prazer, nenhuma sociedade, que o rou
bas e aos seus trabalhos. Durante to la a vida, a grande questão
para elle é conservar a in leLIigencia em condições de dar a mais
abundante colheita; tel-a sempre prompta, em trabalho, sujeita
a um trainin[J incessante, que um dia desoccupado pertul'baria.
A vida sedenlaria, a exclu 'iva actividade do e pirito, talvez tam
uem sangrias que lhe fizel'am na mocidade, cau aram um eu
li'aquecimento das perna', que o impedia de fallar de pé, eum
tique nervoso da palpebra', um tremor da mão, que o fez
abandonaI' a. penna. pelo Japis de crystal, u ando de ti polygra
phos I) • peciae de papel - carúone. A maior parte do tempo
estava fechado na sua livraria, a cuja porta era um crime para a
pe 'oa' de casa levar uma visita, e que o. amigos re~peitavam

como um sa.nctuario prohib·ido. Com es es habito tinha-"e aggl'a
vado n elle a tenden ia, natul'al nos no sos antigos homens, le
viver em casa, livre de ceremonial e etiqueta, desafogado, sem
sentil' nenhum con tl'angimento, o peso que fosse de um olhal'
cUl'io ,ob. erva.ndo-o.

e elJe não ia ao mundo, o mundo vinha. a eLIe, qu'e 'e esme
rava em recebeI-o. Algum telnpo, el'a em sua casa e na do Mar
fjUeZ de AU1·ante.·, que mai' se reunia. a so iedade mundana,
amiga de fe .. tas, do Rio de JaneiI'o. A liberdade era menor na
sUlI1ptuosa residencia do Marquez pelo tom fo rrnaI i ta e europeo
do am philryão e pela maior frequencia da roda diplomatica; ma
a companhia el'a a me. ma, e a convivencia de Abl'ante e de
Nabuco foi dial'Í<l, lurante muito. aIlnos. FOl'mavam o centl'o
d'e. sa agl'adavel ociedade commum, <is dua ca as, além do
chamado' leõe elo Norte, Monte·Aleg'l'e, Pedl'Q Chave (Quara
11im), Danta., Pinto Lima, Sinimbú, e outl'os amigos irLtimos de

abuco, eomo Madureira, Pedl'o Muniz, Jo é Caetano de Andrade
Pinto, o Dr. raujo, actual Barão do Cattete, com quem casará
depois a Marqueza de Abrant s. Bl'ilhavam nas uas reuniões as
formosura do tempo, das quaes as gera~ões seguinte não re
produzem mais o traço firme, o colorido puro, o riso sonoro, a
alegria sadia e vigol'osa. Apparecem um momento as que a Eu
ropa nos levara, como Mmo de Villeneuve; e tream as belleza'
das pi'ovincias, can ladas por Maciel Monteiro, e as jovens belle
zas I-luminenses, a filha de QuaralJim, flltura Baroneza de S. Cle
mente, a filha ele Nogueira da Gama, futura Condessa de Pena-
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reducto tIa sua sensibilidade intima (1). D de o prillclplO,
tanto paI' um sentimento exterior invencivel, da conv nien-

macôr, incensada pai' Jo é de Alen aI'. " I acaben' pela eleição
de teu o-ellro, "escl'evia 'abuco ao seu velho amigo Bal'ata,
II estou bel'n 'ontente com eUa, não só pelo 10m conceito (Jue
faso do Danta , como pOl'que m bl'eve vel'ei a Bal'atinha. " II E 
teve hontem aqui, " e cpevia eUe a ebastião do Rego Bal'l'o ,
cujo pen 'arnen to está empre com e sa roda, II a bella filha do
Luiz Gome Ferreira. Il Provocam admil'ação ~Im. de aint,Geol"
o-e., mui heI' do Ministt,o de FI'ança, D. Belisal'ia de Paiva,
D. Mal'ia de Kazal'etil Co ta Pinto, cuja mOl'te inspi1'8 a todo.- o
me ruo incon ola que '''anderle)' exprime em uma cada a )Ta
buco, e a cllamada II estl'eila do -"opte ", a ,enllOl'a de uza
Franco. Pa.. a-.-e I'evi, la a e. 'a sociedad na. noites le opera,
divertimento que Nabuco f'l'equenta; a musica eril. sempl'e para
eUe um gl'ande reparador de fOI'ça , na velhice um 'omo qu re
juvenescimento. Essa enhol'as têm o habito do cOl'tejo, mui
tas ão damas do paço, têm ainda o gal'bo, a mesul'a, o 111 alI. da
antiga CÔI'te, a tl'adir;õe do Illanto vel'de; a linha de aIO'ulIla',
como a Viscondes,a de ~oO'ueil'a da Gama, é impeccavel n10 a
vêm enco tar-se, na cal'l'u age 111 n m no camal'ote. O, gpande can
tOl'e do Lyrico, como Tamberli 1<, a. pl'ima dona. celebl'e:;,
fazem- e ou vil' em ca,a de Abl'antes e de ~abuco, ao lado de ama
dOI'as de notavel di. tincção, como a futupa Vi conde. sa de OUl'ém
(Henl'iqueta Arêas , educada paI' FI'ancisco Manoel, e a diva da
Opel'a ~acional, Caplota Milliet, II a Geralda ", cuja voz, de
timbl"e sem igual, pal'a os que a ouvipam, estava então em toda a
sua frl,) ,cura. A lista do convidados ele Nabuco era o que o Rio
de Janeiro da época tin ha ele .-ociavel. Pouco a pouco e 'a ocie
elaele, que ê a de 1 54 a 1865, se vai disper ando; a que toma o
lugar d'ella não ê propriamente a d'eUe; é em pal'te ainda elo chefe
politico; na maior pal'te ele ua Mulher e de ua fUlla, que têm
o g:l. to ele receber; de eus filho", que tl'azem á ca,a uma nova
geração, litteraria. Cada amigo que 111 OI'I'e , dos primitivo, e'
tl'eita. o. eu cil'cuJo mundano; a mOl'te de Abl'ante , em 1 l.i5, como
que o fecha. EUe não preenche mais o lugare vago. em ua
affeição; vIve do passado; é apenas um espectador elo movi
mento que se renova em redor d'eUe; não tem outl'a alegria;:,
outras eXpãl1 'ões intimas senão as da familia.

(1) Comp. VaI. 1, p. 4l.i. (Corrigir n'essa pagina em baixo, tl'U
tando-se do Morgado do Cabo, um eero typograph ico: a ami~ade

ele Pedro II, em vez de Pedeo 1).1 abuco foi casado om D. Anna
Benigna de Sá Barreto, filha. de FI'ancisco \.ntanio de Sá Barl'eto
("ide ~,Iol1iz Taval'e;;, A Revolução de 1817 o },t[a7't!JI'es Per
nambueanos) e de D. Maeia José Felicidade Bal'reto, irmã gel'
mana do Marquez de R eire (BiographiCt, pelo padee Lino do
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cia, do antigo cleCOI'UIIZ, como por incera selec ão e affini
elade mOI'al, a familia não foi. ómenie o eu limite extcrno,
foi tambem todo o intemo. Apenas uma ou out,ra yez 'he
o'al'ia eJle ii b ira ela sua pequena ilha para lançar um olhaI'
ue I'ccol'llação ás barcas fe tivas que se crúzaYam em todas
a elirecçãc, om as velas enfunadas, leyanelo a me ma'
imao'ens de lla mo idade, e em que reconhecia o seu
velho~ am i,0'0 ~Iaci I ~Ionteiro, Pedl'O Chave., Seba 't,ião
do ReO'o Barros, ,\ anderle , Fel'l'az, eternamente joyen . (1).

~Ionte al'lll llo Luna, P l'nambuco, 1 (5), Morgado do Cabo,
de cen IAnte de João Paes Barreto, o instituidor do ~lol'gado, que
Jigul'a no Agiologio Lusitano do licenciado Jorge Cll.l'UO o. D'essa
união vingaram cinco filho, do . quae' o pl'imogenito izenando
herdou de a.buco o relance, a adivinhação jUl'idica. ma sem a
propen ão politica. Eleito deputado por P rnambuco em 1 (j~,

pa ou pela Call1al'a 'em deixaI' tra~o do talento de ol'ador, que
o tomou depoi pl'oeminente no jury, pela po ição con tranO'ida
em que e acllOu, não luel'endo combateI' o Gabinete Zacbal'ias,
que seu pai. u_tentava. Tran mittio- e tambem a izenando, em
gl'áo notavel, o dom de agradar de abu '0. 'eu cal'acter foi
empl'e de cripto como o mai attl'abente e encantador da ua.

gel'ação, de que fOI o centro na Fa uldade de Dit'eito. A maiol'
alegl'ia intima de ~abuco foi cel'tamente o ca amento d 'lia filha
mai' velha (R.ita de Cas ia) com um joven modico llle voltal'a da
Allemanha em 1 69 enthu iasta da physiologia de Donder', da
Physica de HelmllOlLz, da pathologia d Vil'cllO\\", da clinica de
Alberto de Gl'aefe, e rlue desde logo adquirira um do" prilneiros
lugal'es 0111 sua pl'oli _ão, o di'. Hilario de Gouvéa. E a alliança
foi fonte de gl'ande con.olaçõe ]131'a a "elhice e morte de
1 abuco. Da familia pod - e dizei' que fazia lambem palte um
d'e es amigo ob curo, Julião Jorge Gon<;alves, da eCl'etaria
da Ju tiça, que teve por elle o fanati mo de um fakir, a fide
lidade de um el',o, o orgulho de um filho, e" que viveu qua i
tl'inta an no , ao lado d'elle, em admiração de estati o.

(1) Ha nos papei de Nabuco pouco ve tigio do eu periodo
erratico de olteil'o, que pl'ecedeu o periodo fixo politico, com o
qual coincide quasi o eu ca amento. Apenas, em uma ou outra
carta, !la cel'ta referencias a . a época; pOI' e e de ll'o(;o'
f-luctuante não 'e póde l'ecompu!' a imaginação submergida.
Uma da' carta' Ó o'cripta a Qual'ahim (23.de I\ovembl'o de 1 ü2):
" ...Já soubemo qu hegaram a. Cadiz, ma não go tal'am do
lugar e deYiam pa!'til' para evilha. 1 ão fallo em evilha sem
que me lembl'e dos belIo' tempo de minha juventude Iuando
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Foi o recolhimento do' livros e o abl ígo da família, fazendo
o ver o mundo como um eSI ectaculo sempre novo, scmprc
di\"cl'tído e sempre passageil'O que entretívcl'am em 1 abu
a .benc\'olcncia, que todos a signalam, a sua igualdade e
tiuavidade (-1), o seu sOrI'iso, que se me figurou o mesmo de

lia o Gil Bla . Por ora V, anda pI'ocurando climas; logo pro
cUl'ará o belJo e o maravilho~o, e então me cau ará inveja, Não
sel'ia preciso que V. me Pl'ovoca e para viajar, ,'e eu tiv s e
meio" então certo iria, ainda desacompanhado do, olhare' qne
captival'am ao Fel'l'az. II Outl'a é a.o genel'al Vi torino Monteil'o
(Barão de S. Borja), em Dezcmuro de 1 iO: II leu velho amigo,
Tive summo pl'azer com a. tua cal'ta de 23 do p. p, Muito agl'adct;o
as expre. sões de benevolencia e L'ol'dialidade que me dil'ige o
heróe Pernambucano, que só POI' si e pelo seu merecimento
cherrou :i a.ltura em que se a ha, adll1il'ado pOI' todo, illvejado
por muitos e abençoado pela. I atria. Pois bem, ."tamos de paze'
feitas, e e,'pero em Deu' que não ll1a.is havel'á entre nós o I1lenOI'
desgosto, 'heo-ou o tempo dos bellos banho,' do Capiberibe e ahi
vais regalar-te, recol'dando-te da mocidade, quando eu aqui e 't u
sofl'l'endo o intenso calor do Rio de Janeiro n'e ta época terl'i
vel; ma:' reconheço que tens mais dil'eito. uo qu eu a e sa
diver ão, depois do incommodo,' e pel'igo' quo afl'l'onta 'to. II Em
conversa, porém, ::\Tabuco voltava sem pre a e se' seu tempos de
Pernambuco que foram, como toda mocidade, o que mai
fundo e U'ravaram em sua I mbrança, e aos quae , em certo
entido, durante trinta annos não fal'à ,'enão sobl'oviver, Outl'O

homem, Elle el'a inexgottavel ao refel'ir anecdota' de Olinda, ell\.
que figul'avam os eu amigo' Luiz tuia, Firmino Pereil'a
Monteiro, os primeiro lente,' do 'UI' o, e ca-os de 'laciel 10n
teil'o, Mende . da Cunha, Paula Bap i,'ta, e tantos outl'os,

(1) Quanto á bondade e amenidade de Nabuco os testemunho',
me 'mo n'esta 0\ ra, são numerosos. Martinho ue Campo', muito
sen ivel, affectuo o, grato, e onhecedor do no sos homen
publi os desde a Regencia, regi tra as im n'uma cal'ta(G de Abl'il
de 1870) a impressfLO que Nabuco lhe deixara: II A u 'ando a
ob eq uiosa cal'ta de 2 do COI'ren te com que V, Ex, me honrou,
tenho por fim unicamente beijar a mão d V. Ex. pela bondade
com que me trata e com que me penhol'a, desde que tive a 1'01'

tuna de o onhecer pessoalmente, podendo as ill1 dar te, telOuoho
de quanto os grandes e incompara\'ei. talento politicos de
V. Ex. ão real~ado pela sua benevolencia, extrelflada civilidade
e cOJ'dial genel'osidade, que engrandecem, eu caracter publi o
e privado, e fazem de V. Ex. uma das esperanças d'este paiz,
como um dos poucos lJomen . publicos capazes de pur tel'mo :i
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Pi L"\. na elhice, ao me 'mo tempo captivante e beatifico;
l;ua e 'tranheza a tudo que fo ~ e deprimente: inveja, rancol',
má ontade, de dem ob qualquer fMma que tenta se in i
nual'-se. Todos que tratam com elle reconhecem es 'e lad da
'ua natul'eza: ua inacce ibilidade ao que é pequeno, [util,
pes 0'11; nada penetI'a n'elle pOI' outl'a porta que não seja a
da intclligencia; elIe nada apanha, nada I'ecolhe, 'enão por
um cntido: - a imagina,ão, O mai' é I'epellido pela in
diffel' nc;a, eliminado p los deli ados cl'ivos da machina ce
I' bml, que tl'ata tudo, ab olutamente tudo, como materia
pI'ima para o éu artefacto.

E a bondade fal-o moyel'- 'e na p litica em reconhecer
um d saITe to, emprc pro01pto a estender a mão ao adver
saI'io, a prestai' serviço, a facilitaI' o accesso, a o ca ião, a
O'lul'ia au mulo, ao J'iyal, a quem lhe queria tomaI' o pa o,
en ab çar- e na situação que elle creara, fulgir' com o LI'a
balho, que elle fazia, com os con elho' que elIe dava.

m tempeI'amento a im é for o amente inimigo da inta
lel'ancia, do x lu ivi mo, da ler eguiçãa, da compre' ão.
l\Iesm no: tempo: em que, ainda e tagial'io politico, com
bate a Praia 001 a violen ia de linguagem propl'ia da im
pI' n a de pro incia e da facc;õe locae, ~abuco conced
::icmpre ao advel'sario, 'om impal'cialidacle de juiz, aquillo a
que elle tem dil'eiLo, r conhece e exalta el'viço que elle
I restou (comparaI' Tomo J, p. 85 e p. 15'1); depoi', pOl'ém,
lue ,e emancipa da politica pl'ovinciana, exagel'ada e appa
I'entement cruel na sua e. tl'eiteza e n eu de abl'ido pel'so-

"iolellcia anarcbica e desmoralisadora que l'eina lia ta.nto a.nnos
no paiz, que!' no 'o"el'no, quel' na oppo ição. II

II O attractivo de ,ua conversal,;ão, a 'implicidade e polidez
de pl'etencio a do ,eu trato, a _d licadeza de uas maneil'a',
equivaliam no homem politico a uma I'ol'ça que lhe conquistava
senão adepto, ao ,menos admil'adore e amigos ... Com cs;-e tem
pel'a!lIento, o caracter de abuco de raujo e afigUl'a\'a um
mixto de nobreza e bondade, não, e lhe urprchendia a impo-
tUI'a, que I'oi uma especie de I pra' Iltagiosa dos no ·os e ta
di ta '. II (Euna] io D iró, em um syll1palbico e pen tl'ante e tudo
obl'e abuco. E fadistas e Pal'lamental'es, Terceil'a el'ic.'
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nalismo, recebe, pl'opaga a conciliação como a formula exa
cta e II'eci a de toJas a' ,'uas a pil'a ões, desde, obl'etudo,
que vil'a ,de ceI' da oledad, yictima de uma revoluçào em
banueim qua i de uma cilauq ue amigos, do propl'io pal'lÍuo,
o cal'{ o de Kunes Machado, 'eu collega de magistl'atura de
Ass mbléa, c, a ue. peito da' di sençõe' politicas, eu nmigo
e ·amarada. Tanto a conciliação cOI'I'esponde ao seu tempel'a
menta, que ·ó elle lhe fica fiel d ntl'e os mini tros de Pal'anú,
que todos com excepção d'eUe, - Caxias, Pedreila, Pal'anho',
Wandedey, Ahaeté, (BeJl gal'de não é qua i figura politica,
acompanha o OUti'os), militarão logo depois no campo Con
servador extl'eme, ao pa" o que 111', ela conciliação, quando
não re ta 1I1ais ve ,tigia d' lia, pas a pam a Liga, no me mo
pensamento ele combater Q exclusivo do mon polia offi ial e
emanei pai' as idéas novas e os 110m ns novos ela p ada
sujeição saquarema. 'e, porém, para I'e tl'ingil' o podei' cI s
antigos chefes consel'vaelores, que, por si üU paI' seus a ,'0
ciados, personificavam, descle -1831, o pl'incipio ua autoridade
que então alval'am, e a tl'a lição, a es ola governamental
elo Imperio, que tinha sahielo perfeita de eu cel'ebro no dois
celebres linisterio de -19 ele Setembl'o de 1831 ('1) e 23 Je
Mal' o de ,184'1 (2), - trazendo como apa ete a lei da
CI' ação elo Con elho de E tadu, como e 'cudo a lei ele inter
preta ão elo Acto Aduiciçmal, como lança a lei de 3 de D 
zembro de -1 41; - e para combater o espirita de inacy'to

(1) Gabinete ele 19 de Setembl'o de 1 37 (esteve no govel'no até
lG de Abril de 1838) : - Bel'luI'do PCI' il'a de Va concel\o , mi
ndro do Imperio e da Justiça; Miguel Calmon (depoi' Mal'quez
de Abl'antes), Fazenda; ~laciel Monteiro (depois Barão de lta
Illal'acá), Estl'angeiro'; Sebastião do Hcgo Barros, Gu I'l'a; e
Rodrigues Torres (depois Visconde de ltaboraiJy), Mal'inlJa.

(2) Gabinete de 23 de Mal'ço de 18-11 (ao qual succedeo o de
Cameiro Leão em 20 de Janeiro 18.j3): - Marquez de Pal'anagll:i
(Villela Barbo 'a), iarinita; Araujo Vian na (Mar luez de SalJU
calty), Imperio; Calmon (Mar'tlllez de Aln'antes), Fazenda; I au
J~no de S,ouza (Visconde de Uruguay), Justiça; Aureliano ou
tlnho (Vlsconde de Sepetiba), E. trangeiros; e José Clemente
Pereira, Guena.
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e de roLina, que depoi de k'io grand trabalho' elle.~, na
velhi e, qUeI'iam erigie m systema de govemo, r abuco era
obl'igado a atacai-os, fazia-o sem de conhecer o eu. o'\'andes
sel'viço , a 'sua alta capacidade, e a paete permanente que
lhe devia competir na direcção do paiz. E assim como pro
cedia n'es e e pirito de veneral;ão e eqnidade mesmo para
com o que I'epre entavam o cir ulo de ferro que elle pl'OCU
I'ava quebrai" a~ yelha affeiçãe, a anti o-a camaradagem tem
empre obl'e elle uma e. pecie de penhor. É e e o cu enti

m nto por x mplo, pam com os Cavalcanti de Pel'Oam
buco, me mo depois da Liga, em que tá eparado d'elle ;
para om o eus colJega do Gabinete Pal'aná, até fim.

A sua t ndcn ia é pal'a is lal' a politica da vida pl'ivaLla,
não deixal-a convertee-se em prevenção p soaI, m ll'in ipio
de elec<:5.o, iI' umscrevel' o seus effeiLo e antagonismo.
\. ociedaLle que onvida para ua ca a não é politica;
homen. de ambo o partido fl'equentam-n'o com a mesma
feanqueza e a iduidade (1); na ua COl'I'e pond n ia anlltam
tanto s pedido. de Con 'ervadol'e proemin nte' quando
elle é mini tl'O m 1866, como de Libel'a . ell recom!Jlenda
qua i tanta leiçãe u pl'etençõe, de adver ario politico
como de 1artidarios eus, não compl'ehendendo a' embléas
unanimes, nem a aus ncia, no Parlamento, dos homen nota
vei. do paiz, da capacidade' provada' e reconhecidas. Sua
benignidade é refl'ClCtaria aos precon eito fórma con a
gradas, habito accumulado do politico de pl'06 são, que
vive em geupo, com o in tinctos, a seno ibiliLlade, a pai
X0e , o temp J'amento colJectivo, em lugar da ua propria
inclinação. Pela mesma disposição, não levava a mal ne-

(1) Assim quando Presidente de S. Paulo, em 1851 é eUe
luem pela pl'imeil'a vez J'eune em palacio lll~ia' e saqllal'emas.

Não e Linlla visLo ante, no mundo ot'ficial, companlliaa Silll hete
rogenea. Tenho eSLa infoemação da 1'[1, D. Veridiana Peado, 
filha do Bal'ão de 1 uap , com quem Naluco enLreLeve a-mais
cordiaes !'elaçõe - que e recol'da da sen ação cau ada na
ociedade pauli 'Lana por aquella innovação, qu fl'llCtificou.
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nhuma censura nem critica (1), trataYa-as objectivamente,
pelo valoI' que tive em; respondia ao que pude ','em ter de
offensivo, doIrando-lhes a ponta, al'rancando-Ihes a cuspide,
nada mai (2).

II. - O Orador (3).

Como orador :\'abuco impI'essionou profundamente os seus
contempol'aneos; póde- e dizei que foi pela Cl1tlOl'idade da sua
palavra que elle conquistou a sua eminente posiçào. O eus

(1) " O Mal'quez de Pal'aná, homem de di cu" ão 'obreludo,
não 'e irritava contra os seus alliado da impl'en. a que comba
teram, como nó, , as ua' medida fiscae . do me:mo modo pro
cediam eus collega:, e pecialmente o da pa, ta da Ju tir;a. E el'a
es:e ministl'o o r. ::'-Iabuco de Al'aujo, i to 6, um gl'ande talento
realçado POI' uma geande actividade. " ~F. Octaviano, Correio
Mercantil, 20 de Outubro de 1858.)

(2) A sim a, re po la que chi. a Paclleco, a Ferl'az, Salle'
TOl'res-Homem, Feenande da Cunha, Ilabol'ahy, Maná, José de
Alencae, ayão Lobato, a Jaguary (naque tão Argentina, no Con
selho de E Lado) : a todos. ua di cussão nunca é pe soai; não
trouxe nunca uma per onalidade paea o debate, nunca fez reta
liarõe .

(3) O seg~linte l'etl'ato de Nabuco é copiado do natural por um
dos mais finos desenlladol'es da nos a antiO'a lribuna :

" El'a dotado d'uma estatul'a elevada; bem apessoado; gesto
sol rio e expl'essivo; fl'onte altiva' e espa<;o. a; olhar per picaI.
sem dis. imula ão; voz 50nOl'a e solemne. No busto se III notav!l
aquella parcella de animatit!J, lue revela energiade convicçãe ,
como cel'to cl'itico e publici~ta inglez obsel'vou em Canning, Pal
mer lon e Glad:tone... Como Eusebio de Queil'Ós, tinlla Nabuco
d'Araujo uma maneira de exp.l'imil'-:e gl'acio a, que se dil'ia um
sorl'iso de b nevolencia... ~o começo da :ua cal'l'eira Ol'ava de
pé; com o coner do tempo ac stU1110U- e a fallal' as entado. De
pé, sua figura avantajava-se: o ol'ador attl'allia o auditorio.
Assentado, era como que um pontifice que in. pirava veneea ão:
o oradol' dominava o auditol'io. ~'e a attitude e lhe al'l'aiavam
os 01110 e a fl'onte de ful""ol'; o geslo tOl'nava-se mage to o e
raro; na voz repeecutiam- e as vibl'ações da commoção interna;
então llle fiol'ejava nos labio. um sorriso de benevolencia que
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di ur o , que já conh cerno, , não el'am confel encias litt I'a
ria' ; eram acontecimentos parlamentare, tira am a vida
do momento em que eram proferidos; eram, se me po so
cxprimir assim, paJ'tos de situações politicas. Elle não fallava
'cnão sobre a umpto de que estives e po uido, em que
,enti e vivamente; d'ahi a riedade de tudo que diz; nem
um ve tigia de leveza, de familiaI'iclade com a a mbléa' a
que tão que trata é empl'e O'l'ave pal'a ell , O que anima
'ua phl'a es 6 a confiança na an ão moral, a de peito ela
indilTeren a xtel'ior, Não ha n' Ile feminidade littcraria (J),

fazia com qll o ou,inle, ft'aterni a em com -lIe e :e dispuzes
, m a escutai-o om intel'O. _e e prazei'... Este oradol', mestt'e da
palavra, Cl'a um doutl'inal'io da p litica; el'a um videnle; que até
os criticos implacavei, omo Zachal'ia de Goé , não podiam
deixaI' de e. ulal'... A phra e lhe iI'l'adiava no labio com per
feila correc<:ào, il'l'omp ndo inci iva e fulgul'ante e alguma veze_
imuO'ioo. a, ?\os :eus di curso, bem meditado', os pel'iodo se
ext,t'emavam por a luella ltal'moniaqlle v m do. entimento intimo,
en\'olvendo uma al'O'um nta(;ão clat'a,logicae com'ln ·eole.)l e. ses
momentos o oradol' 'om a I'I'0nle illllminada pela in pira ão
. en tia tran bOl'dal' a. J'm pathia que da"a e l'ccebia do auditorio.

eu proce _o de di cu _ào e lavam em orrespondencia com
sua' fa uldade pl'epollderante : - iOtllic;ão e rcflexão' procedia
pOl' e tabelecel' pl'incipio. gel'ae e deduzia vigol'o:amente as con
clu õe·. Não se nleava em jue. tiunculas; u pen amento pai
ra\-a nas alta reO'iõe da idea . Doutl'inario, omo Ro,)"cl'-ColJard
abia elevai' o de bale dal'-lhe relevo, em que ua alma eloquente

munife, tava-se fOI'te e Íl'l' i tive!. Era um improvi ado!' em os
impetos dos tempeeamento at'dente . improvi-a"a pOI'que di.
I uuLa de uma opuJen ia de idéa e d conhecimento- e de uma
palavl'a faeil, ducada pelo estudo, apta à expl'e."ão de seus
·entimento.. Po uia a arte de cinzelar a phra e, de contei-a e
de dominai-a. Regia- e por um J' tema, não era ana tado á
mercê da correnteza. FalIava como um pen ador; I1lfDca as ua
anal,yse' d ixuvam de er e crupulo. a as ua deducçõe inata
caveis, a sua compara ões eng nho a , as . uas demon tra õe"
pl'ocedentes. ElIe e merilliava o as umpto do debat com uma
abundancia de pl'o"as, uma perfeiçiLO nos detalhe, que reve.
"Liam o orador de autol'idade e caracter magi:-ll'a!. Foi um gt'ande
e nobre espil'ito no meio de homen. notabili- imos, entl'e o:
quae elle pl'ima"a pela sup!'emacia de sua. ciencia e de 'eu
talento. II (Deil'ó. Estadista e Parlamentares. 3.°' el'ie.)

(1) Desde a Escola de DiI'eito de Olinda, Nabuco 'e entrega
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nem SCCpllCl mo critico: !la um qua i fel' 01' religio'o; na
fórma, é em parte um jurisconsulto I'Omano, em parte um
doutor da IOTeja. Ao. labio não lhe vem pelo longo habito
da pre i ào, da economia de palavra', de fixar, concl'eti aI' e
limitar p n amento uma cxpl'e ão inadequada ou SUl er
(lua. PaI'a o que compre!lendem a inten ào, o ub- nt odiel ,
para o que podem de 'envolver por i me mo·' a idéa que e
lhe in. inua, a fórma oratoria de Nabuco, excluindo as cita
ções que elle para o fim enxerta por timidez, pal'a não pare
ceI' que falia ex cathecl1'â, é perfeita, A m ditação, o prepal'O
anterior" cOI're ponde, porém, a e crever o discurso, i to ,
til'u-I!le pal'te da espontaneidade a onda, o volLúne, a tOITente
elo impl'ovi o, Não !la n'elle o tactear perigo o, ma fas 'i
nante para os nervos do auditor'io, do orador que se embrenha
pelo labFintho das imagen e dos longo' perioelo inuo os
sem adivinhar pOI' onde sahirâ e sem pal,tir fio sonol'o da
in piração, Para o seu auelitol'io, pOI'ém, tle 'taclistas e de
estagiarios politico , que não vinha ao 'enaelo como o e tu-

todo á politica, o que qner' dizel' que não tem CJua i tirocinio lit
terario. Sua bibliotheca é polire de li \'1'0 de lit.Lel'atul'a não po
litica, excepto algun de religião, .. Vê··e bem, pelo volume, que
Bel1tham fOra 'eu mestre amado e .'eguielo rio. primeiro allnOs'
depois, eus autol'e" 'ão do genelo de Royer- 'ollal'd, lIontalell1
bert, Guizot, Duvergier ele Haul'anne, Rem usaI, Duque d B1'Oglie,
Thier (Consulaelo e Imperiol, e, entre os inglezes, os COll1men
taelore da Con tituição, Hume, 1acaulay, traduzidos. Teve por
Montalembert a mesma admiração que ste por Blll'ke, Um livro
qbe influe é um pequeno tl'abalho ele Tl'oplong : - De l'in/luence
elu Chri tianisme SUl' le Dl'oit civil eles Romains. ua leitul'a.
de clistl'ac ão . ão, pal'a o fim Of; livl'os e revista de jUl'i, pl'U
dencia, a Revue eles Deux-M?neles, o Journat eles J!.'conomi tes,
o lvIoniteur Français. Folhe13 o .'eu Dalloz, como os politicos
ele outl'a época folhearão o Larou se. A reminiscencia.' littel'a
ria flue e encontram nos 'eus di cursos e e criptos são as do
ela sico lido na infancia; a maior influencia que e a' ignala é a
da Bíblia, obretudo elos Evangelhos, Es e~, elle o lê e e tuda,
tendo por mentor o cal'deal de La Luzerne 011 o sermões do
Padl'e Ventura. ua pbrase conserva uma entoação biblica: elle
empregará muito modos de dizer, phrases, pal'abola', elo Evan
gelho, ou prophecia do Antigo Testamento,
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uan t do Re ife vin ha ao de afio de Tobia Barreto e Ca tl'O
ÁlH' no theatl'o 'anta [ abel, ouvir um di 'CUI' 'o de :\Tabuco
el'a, - conf s am todo, senadores e deputados, jornali. La e
tach graphos tl'ibuna, e o'alerias, - a.'i til' a uma bella a
I- mn idade. O Senado, ou, quando elle era 1)1 ini tro, aCamara,
l'eve te- e do eu aspecto mai D'1'ave pensativo, como que
Ial'a recebeI' a I'cvelação de uma nova doutrina; como uma
faculdad de th alago paea ouvil' a palavra de um Alberto o
Grande ou de um 'anta An elmo. A figura do oeador, que
falia sempre s ntado, subjuga o auditol'io pela altul'a do 'eu
bu lO, pela b lleza inLellectual do seu emblante illuminado
pelo maravilho o timbre d sua voz, - argentina, como,
até 101' ini ão, foi tanta y ze chamada, - empl'e tando a
todo os angulo do I'ceinto a acu tica cle uma rotunda
r mana. lesmo quando eUe e intenompe, paI'a ler a citação
qu deve robu tecer perante os i_ncredulo o que em suas
palavra po a parecer novo, paradoxal ophi ma ou apho
I'i mo de oeca ião, dil'- e-ia o orador athenien e parando
a ua oração, I ausada e bem di tribuida, para fazer ler o
docum nto pelo arauto. EUe paira Lodo o tempo acima da'
I aixões, do pequeno intcl'e es que e forrnam na atmo-
phera da a' embléa c que fluctuam na p1'Ojecção elo eu

p n amento como uma poeira in en ivel; o que ha ele
pes oaI na contl'ovcrsia das idéa , elle afasta-o, como acci
dental, fortuito in ignifieante; o golpes que lhe disparam,
trata-os como Glad tone aos dardos de Di raeli, tira-os um a
um da sua cota, e 'por ua calma o publico ve que nenhum o
feril'a, A impl' ão da grande e e colhida a embléa, des
cI'ipta tanta vezes, que se fÓl'ma em torno d'elle nos dia em
que il'cula pelos corredores das Camara a noticia que Nabuco
\"Ri fallar, é como a da mnlticEio que ia a Delphos e cutar,
nos proprios rhytluuos da entonação prophetica, a solução
nacional esperada ou a a Ivertencia do peeio.os imminentes.
De facto, eus discursos, qua i todo, ão illuminados por es e
clal'õe subito sobre os tempos que e ar proximam, e, para
o fim, 01 I'e a quéda das in tituições no meio da indiffel'ença
publica e por effeito c!'ella. Sua imagem pI'edilecta para
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exprimir e 'sa vacuidade da opini'lo é a de S. João bl'adand
no deserto: « Continuai' mo, a bradar como . João Ba
ptista no deserto, porque e te no o povo está descl'ent de
tudo, e indifferénte a tudo. » Ojuiz competente póde deleital'
se com a precisão con i. a, a la ielez, a fOI'~a expr, iva d
oa phra e; com a diffi olelade que elle ence ou com a.

elifficuldad s que elle sus ita; com o aphol'ismo novo, que o..
adver ario tomam por paradoxo, ou com a tangen te in 
perada , que tomam por sophi. mas. Oque constitue, p rém,
a ua uperioridade indi cutiyel perante o auditol'i , é que
elle resolve a eq uação do:' acon te 'imentos; crêa c dom ina a
situa do nova do partido ; e a plau ibilidade invencivel de
tlldo que elle pretende, o elom da inel'ran ia que P:lI'CCC

adheril' a tudo que affirma, a abedoria de cada transac
~ão que propõe; é o congra amento elo espil'itos, a boa von
tade mutua que se estabelece m redor d'elle, como s lI.'

discur os fo sem missões parlamentares, em que o inimigos
politicas entregassem as armas e e pel'(loas. m I'cci] !'Oca
mente. I to quer dizer que o triumpho não é dado ao ol'at.!ol'
pela arte mesma da palavl'a, que selõia impotente I al'a tanto,
e sim pelo caracter mOl'al elo 110m m servido p la imaginal,50
e madu reza elo pensador (l).

(1) Para o fim abuco, como todo homem de pen, amento, foi-se
afastando, pouco e vouco, da tribuna. Pal'a o orad I' politico é
indispen avel, além da fOI'I,a ph~-sica, o fluxo l1ex"olLav I da
palawa, a abundancia do luO'al'-commum, a repetir;üo in i. lente
e tenaz do et1'eito produzido, da id a que quer grava I', tudo
i o era contrario ao retl'ahimenLo que augmenLuya n'e11e. POI'
isso tambem parecia-lhe que o achavam frio, exactamente quando
fa11ava com maior convicção politica e maiol' calor. " Achal-o-as
frio ", e:screvia-me e11e de um dos, eu discur o de 1 73, « mas
assim mesmo e tá mais esfol'c;ado do que permitte a indifrel'en~a

d'e ta épo a. Voz clamante no de. erte_ "
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III. - O espirita politico.

593

Que lugal' occupa Kabuco entre a brilhante e forte geração
do eu tempo? que Ol'dem de espiritos pertence? Qual é
a ua combinação pes oal como estadista?
. An tes de tudo, elle pertence ao gl'U po dos e piri to crea
dore : pen a pOl' i; tira de i mesmo; tem luz intellectual
propria. É um lançadol' de idéa nova ; um creador de situa
çõ s poli~icas. cc O Nabuco », disse uma vez arai a, em despa
cho, ao Imperador, cc levou dez annos a empl'e tal' idéa ao
paltido Liberal :D, , ante d'e se , podia elle ter accrescen-
Lado, Outl'O' ti z ao pal,tido Con ervador. Na hi torja das
icléas poliLica , de 18õ3 a 1818, o que lhe pertence e tá para
o que não lhe pertence em proporção e magadora. Paranhos,
seu coIl ga do Gabinete, ouve em redor d'elle o velhos con
servadores murmUl'ando do espirito reformador de Nabuco, e
um dizer: cc e o deixarmos, elle reforma a Biblia », e o que
os \ elhos aqlla1'emas dizem em 18õ6, os Ligueil'os pOI' sua
vez dirão depois (1). Não é 6 um revelador, é um doutri
nador, o maior talvez que teve o Impel'io, em ser doutrina
rio, como foi Pimenta Bueno.

Depois, é um ol'ganizador, um architecto politico de pi'i
meira ordem; po sue todo o my terios do Dil'eito, todas as
sciencias do legisladol' ; é um trabalhador incançavel, de uma
fecundidade multi'pla, que dá asão ás coo ultas, ás duvidas,

(1) « Por esse tempo alguns dos chefes políticos queixavam-se
do papel de agitador e amigo de novidade que Nabuco de Araujo
desempenhava entre os partido ... Os moço de então o escuta
vam e se deixavam convencer. Nabuco de Araujo provocava
lhes a energias intellectuaes. Zacharias de Goês, no motejos
que lhe eram habituae. , dizia que Nabuco de Araujo trocara o
papel de politico estadista para se fazer catec!tista. O Marquez de
Olinda, liberal retardatario, segredava a Souza Carvalho que
Nabuco ele Araujo tentava e corrompia a mocidade com inno
vações perigosa ... " (Deiró, Estadistas e p'arlamentares.)

III. 38
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Je todas as I'epal'lições do E tado, como de todos os advoo'a
elos do fól'O e de todos O" juize do Impel'io. É um espil'it.o
essencialmente governamental; aprecia as medidas e solu õe'
Pl'0lostas pelo seu lado principal, pela ua conveniencia ou
pel'igo pal'a o conjuncto dos intel'esses sociaes, Não perde
de vista o Estado pelo individuo, o gel'al pelo particular,
O ~eu principio geral é o que uma vez formulou: « É na
combinação ele todos os interesses da sociedade que con
si:te o grande problema da administracão publica» (i7 de
laio, 18M). A presença d'essa formula sente-se em todo'

os seus actos e conceitos, como deputado, ministl'o, sena
dor, e conselheiro de Estado, Assim, quando diz ao Gabi
nete Rocll'igues TOl're em '18:'>3: « Se repI'esentai. o princi pio
conservadol" como quereis destl'uir a influencia que e funda
na grande pl'opl'iedaele ~ A missão de um governo conserva
dor deve seI' apl'oveital' e,' as influencias (as que assentam
na riqueza, nas importancias sociaes) no intere e publico,
identificaI-as com a monarchia, com as institui ões, danelo
lhes pI'ovas elP- confian a, para que possa dominaI-as, dil'i
gil-as, e neutralizar as suas exagerações» (18:'>3), Ou quando
diz, eomo ministl'o da Justiça em 185:'> : « Em uma 'ociedade
governada pelo systema repl'esentativo ha dois pl'incipios
distinctos : o principio permanente que se refere á monar
chia, e o principio transitorio, que se refere ao ministerio.
Havemos de desconhecer sel'viços e tradiçõe~ hOOl'osas que
se refet'em a esse principio permamente, s6 pOl'que os in li
viduos são adver, o, ao pl'incipio tl'ansitúrio'? » Assim é
homem dos expedientes promptos e imprevisto que resol
vem, ou l'esolvel'iam, as grandes difficuldades do governo
como os embal'aços momentaneos do ministerio ou do par
tido, Sua cal'l'eira toda está cheia d'e 'ses lances de imaginação
politica: em despacho, para yadear um pa so perigoso; na
Camara, para crear ou arl'astar a maioria; no Senado, que
« não faz lJolitica », para mudar as situações; no Conselho
de Estado, para desviar uma calamidade imminente (como
a guerra), para evitar ao seu partido tl'emenda responsabili
dade, (exemplo, a questão Zachal'ias-Caxias), para guiar o
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ad\er arioem um de filad il'o (que·tão relio-io a aldtl'e da
temporalidades). É e se e pil'ito governamental que in piI'ará
a maior pal'te do eus chamado aphori mos, que dariam
um livro de entenças politicas. ua phl'a e, com [eito,
expI'ime empl'e meditação, genel'ali ação, tem fundo, tem
p I' P ctiva politica. ElIe falia habitualmente d'e ta fórma :
« Destruida a barreiras do antagonismo polüico, que a
opiniõe e oppãem r cipro amente, po ta em commum a~

idéa coo 'ervadora e a exaggeradas, esta hão de absorveI'
aquellu ; a idéa exaggerada têm por i o enthusia mo, a
idéas conservadora. sómente a reflexão; o enthusia mo é cio
maior numero, a reflexão é de poucos' aquellas eduzem e
coag m; estas sómente onvencem.» ... « e ha um principio
cogno citivo para demonstrar que uma lei carece de reforma,
é que ella agrada a todo.' o partidos (Iuando e acham no
pod r, e desagrada a todos quando . acham em oppo ição. '"
•.. « ão é para abu ar true o governo quE.r es a dispo ição.
porque para abu ar ram bastantes e poderosos o meio ]ue
e tão hoje á sua di posi<:ão. » ... « Vós attl'ibui tudo á conci
liação. Tão é noyo que uma épo a I'esponda pela culpa. de
outra. é[ cas: quem sabe se o. males que attl'ibuis á on i
lia ão não ão ainda a vagas que a' tempe tade co tumam
deixar após si 1", ... o: Um governo, a menos que não conheça
a sua mi ão, não póde, por amor de um intel'e e, compromet
teI' O' outros interesses da ociedade. É na ombinação de
todos elles que consi te o grande problema da admini tl'a<:ão
publica. » ... a: Se queremo legislar fundado nas convic<:ue

não na força, cumpre re 'peitar as convicções do POYO, o
eu sentimento, e me mo' á vezes os seus pI'ejuizos. »

Em tudo i so ob erva-se outro tl'aço cal'actel'istico : o eu
positivi mo pratico. Quer a sub tancia, não .a sombra d'~

coisas, o que não quer dizer que não pl'O eguis e muita
chimera, a sim a eleição directa, a I'egenel'ação do systema
I'epresentativo, uma serie de I'eformas que a I'e i tencia
indolente do paiz havia de torcer e inutilizar. Mas, pelo in
successo de taes aspirações, não se o póde accusar de ideo
logo, porque elle não foi podei' para realizai-as; não teve os
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meios, a faculdade de tl'atar objectivamente da implantação
e adaptação ao paiz das reformas que pedia; de modificaI-as,
restl'ingil-as, alargaI-as, para darem fructo. Se exercesse se
melhante dictadura, elle teria mostrado, a I'e pcito de cada
ue 'ideratum, que procedera com e pil'ito I ositivo e não como
refol'mador abstracto. São exemplo d'essa face positiva da
sua imaginação politica, o seu modo de trataI' o jury em 1854,
limiLando-o aos lugares onde podia bem funccionar, e tirando
lhe o julgamento dos crimes, que elle não podia reprimir, 
G que tudo offendia artigos de fé pal'a os idolatras da insti
tui(;ão ; o seu programma da repl'essão do crimc; o caracter
1,t>lalivo de suas reformas, como o pl'Ojecto de tornar a cleição
c[il'ecta sómente na capitaes, deixando-a indiI'ecta no inte
rior; a importancia que dava á di(fusão do espil'ito religioso;
as aposentadorias de magistl'ados ao mesmo tempo que a
celebre cita 'ão : « É mil vezes p'l'efe1'ivel tbm jní ve17al, mas
instruido, a um ju,iz honesto, mas ignomnte D (1). É clle o
primeiro que dil'á em nossa politica: « A utilidade 1'ela
tiva das leis p1'efe7'e á uülidade absoluta» ('1860, Agosto).

(1) O primeiro a apontar esse lado do e pl1'lto do Jabuco foi
talvez o Dr. Luiz Pereil'a Barreto, quo em o conhec r, lhe con
sagra, de Jacarehy, em S. Paulo, em 1877, o 'eu primeiro livro,
As Tl'es Philnsophias, fazendo de Nahuco o precursol' da orien
tação positivista no Brazil. Na dedicatol'ia irnpl'es a elJe diz a
Nabuco : « Ha bem annos, V. Ex. lan~ou do alto da tribuna a
seguinte sentença: é 7nit ve,7;es pl'eferivel wn jui,7; venal, mas
insiruiclo, a um jui~ honesto, mas ignorante. E. La sentença
echoou profunda e dolorosamente pOl' todo o paiz, Mesmo os
seus mais leae. amigos estremeceram de sUl'pre. a, suppondo vêl'
quebrada por suas mãos a bussola da consciencia social. Este
seu VigOl'OSO apbol'ismo era, de facto, pOI' demai. precoce para
a época em que V. Ex. o lançou, mas, correram o. tempos; as
condiçães de ambiente social modificaram·se, e hoje o intellecto
nacional está maduro para recebeI-o. Não preciso dizer mais
pal'a deixar bem patel1te que a idéa dominante do presente livro
é uma simple paraphra:e, uma reflectida apologia das conclu":
sões a que V. Ex. foi conduzido pOI' sua pl'opria obsel'vação pes
soal e dentro dos e:treitos limites da sua especialidade..... As
intelligencias vulgares não suspeitam as immensas difficuldade:,
a extr'ema complicação, do menor problema de moral. D'ahi pro-
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Um signal do seu cal'acLer positivo é que nao a pira a nada
que não tenha realid~de. Exemplo d'is o são as condic;õê:;
que acha inclispensavei para govel'l1ar. Vimos em re!açau
ao. parLidos, aos ministerios, á opposi ào, as suas maxima',
toda de natureza positiva. O que lhe podia tocaI' era o que
coube a Lodos: um, dois, no maximo quatro annos de pouel'
conLestado dentro e fÓl'a do pal'Lido, entl'ecortado de desgo:
tos, crises mini tel'iaes, conflictos com a Corôa. Em vez d'is'u
elle exige, pm'a dirigil' o as 'entimento de todos, a COll

Jiança e pon tanea do 1m pel'ador; poder « cloP'l.ina?' a situa
ção », el'a uma phl'ase sua. Pl'etender governar com a boa
vontade o'eral, el'ia anhal' em politica o r~ino de Deus;
pen.31' que O' pal'tidos por amor dos principio re peitariam
a vez do adver aI'io, ou impol'iam para ubÍl' condiçãe' ao

obel'3no (1), . da desconhecer qlle o seu genera de vida
el'a o spoUõ-system. Nabuco saLia-o bem; por isso, os ter
mo inhibiLOl'ios que fOl'mu!ava significavam sómente que
o podeI' não tinha nada de desejave! para quem, como elle,
ó quel'ia resultados.

Do me mo modo não aspil'a ao que não tem realidade em

cede a oppo I ao h 'stil que e ergue contra todo pensador fe
cundo, que, como V. Ex., se afa ta do ulco comffium, e ousa
exigir da moralidade corrente outl'a garantias e outra.' condi··
ções. Temo' empelJ Iio em fazer saber ao paiz que, na di cussão
das mais alta que tóes mome , a Pliilosophia Positiva não se
apresen ta no BI'azil como umrL extl'anha hospede, em titulo e
em pl'ecedentes, que lhe recommendem a naturali ação. Temo

a ati fação de sabeI' que, na exploração de um dos mai arduos
e impol'tantes territorios do dominio moral, .cabe a V. Ex. a
honl a da vangnarda. Queira, pois, consenti I' que liguemos o seu
nome a e ta em preza de regeneração mental, que hoje tentamos,
e que o veneremos, ao lado do immortal pensador, que silen
cia.ndo a. revelação tIJeologica, inve tio a historia da funcção su
prema de nos l'evelar a humanidade. II.

(1) mie não se illudia ao ponto de acredita.r ter educado o par
tido liber'al, que de 1 6 a 1 78, em opposição, é qua i demagogico
e de reI enLe, cha.mado ao podeI', recua da eligibilidade do aca
tboli 'os, admittida por Eu ebio de Queiró. em 1854, e abl:e mão
de todos <;>s pl'ecedenLes de 183-l, quanto ao poder exclUSIVO da
Con, tiLuinte. .
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si, ou uLilidade politica, como o Litulo ° Recu a em 1812 o
titulo de isconde que Rio-Branco lhe offerece (1) como ao

• outros Conselheiro le Esta lo, p r ver a phantasmagoria
de uma nobr za em tl'an mis ão e em fortuna, e Lambem
pOI' arfeição ao nom que sempre u ara. Elle não de truiria
uma identificação d'essas, CJua i religio a, sem um motivo
que obriga se á ua con ciencia. « Acredito, e creYia Guizot,
recu, ando o ducado que lhe offereciam pOl' occa ião do casa
mentos hespanboe , que ha para mim hoje mais força, e no
futuro maior honra, em ficar sendo o r. Guizot, sem mais
nada, )) II Como a I'elu tancia em acceiLaI' um titulo é, no meu
caso, que tão de sentimento antes que de razão, não me
demorarei mais sobl'e o a' 'um pto )), escrevia por 'ua yez
Cobden 0:t LOI'd Pa]merston, declinando o olTel' cimento da
Rainha. Para l'Iabuco era uma e outl'a coi 'a : em a fOl'ça po
litica que invocava Guizot, talvez o orgulho intimo do nome,
que elle d ixava tran parecer, e era o entim nto, a reluctan
cia natural, a que e refel'ia Cobden; ma el'a prin ipal
mente o spirito po 'itiYO que o caracterizava; nece, , idade do
real na coisas; de utilidade, sobretudo nas fic~õe .

Como iveu no tempo em que pal'a inl1uil" para dominar,
o estadista devia possuir o direito publico ante que a fi nança,
não foi um observador especial do mo imento economico,
que analy, a' 'e a e tati ticas da pr ducção, da immigração
os phenomenos da distribuiç.ão do capital pelo paiz, ou cuja
reforma fo sem de caracter industrial. lU mo n'esse entido,
[ ol'ém, 'ão suas di ver a' gl'andes iniciativas ; é eU o cI'ea
dor elo systema hypothecal'io; elle quem deixa e bo~ado,

a largos traço o cI'edito real, a que outl'a' mãos 'não conse
guirão mais dar vida; elle quem dá o gri to da r forma da
lei de 1860; quem formula a lei de lo ação de el'vi o ;
quem apresenta o projecto de que sahirá a lei da sociedades
anonymas; quem combate o contencioso administl'ativo;

(1) Acceita, jJol'ém, para mostrar que nâo I'ecu a a JlOnl'3' da
monal'chia, a gl'à-cruz de Chl'i to.
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por u1Limo, é d'ell , se não a iniciaüya, a adop(;ão, a U.'len
tação tenaz, o delenda Cal'thago que equivale á iniciativa
na que tão <.lo eSCl'aYOS (1). ua economia politica, como a
<.lu hom n de E tado mai' publicista do que indu tl'iaes,
'onsi ·tia em dar á por ulação, como principal bem-estaI" a
equidad da lei a egurança do direito, o menor num 1'0 de
Cl'vid- e tt'il utos, e na ordem do tl'abalho, do comm rio,

da indu. tI'ia a au encia de priYilegio , a liberdaLle.
Ao me mo tempo, pOl'ém, que é po itiyo, é elle qucm I'e

111' ~enta a influencia, o clemento ethico em no 'a politica.
De d' muito ccdo us disCL1l' o , ua palavra toda, I'e piram
a nece idade d uttendeJ' a alguma 'oi a mai que ao jogo da
ambi õe e a intere e materiae da politica. ó um e~

I il'ito, a.' im uperior á e pIJ ra poliU a ol'dinal'ia, conceberia
a fórmula lllixta do eu di CL1l"O de 1860 : ex lIa dua nece-
idadc , a m u y l' muito importantes, na ituação moral do

no o paiz. A pl'imeim, é a diffusão do principio religio o, no
intere se ela familia e da ociedade ... A OUtl'U neces idade, é a
r O'cn ração do regimen parlamentar. » E a ten<.lencia moral
manifesta- e na ua politica mini terial de 1 53 a 18õl : con
ciliação, r pre :10 do cl'ime, regencl'ação do lera; depois,
no eu plano <.le dere a e cil'cumyallaçõe para a liberdade
individual no eus e for os p la supremacia do Dil'eito, no
patl'onado dos Cl'UYO " até que, por ultimo, se extende a to
do o conflicto.. intel'llu ionaes do Brazil, nos quae colloca

(1) omparal' Livl'o JV, Cap. IV e Livro V, Cap. 11 e YlJJ.
II Um tl'Cl.ÇO final da ph~y. ionomia de Nabuco d'Al'aujo é a ua
I aixão pOI' todas as idéas grandiosas e humanital'ias. Elle o mos
tl'OU no Gal inete de 12 de l\Iaio de 1865. Foi o primeiro e tadi ta,
quc fixou a attenção obre a sorte do e crayos. De accordo com
o 1'. Saraiva, mini 'tro dos Negocios E trangeiz'os, uggerio ao
Imperador a idEla de emancipaI' o elemen to ervil, ponderando
os sacrificio' que a olução d'este problema estava cu tando aos
E tado - nido j ma e ta idéa foi subitamente abafada pelo
l\IuCJucz de Olinda, PI'e idente do Gabinete, que nem equer
oliJava pal'a a guel'ra civil CJue devastava a Amel'ica do NOl'te. »
(D il'á, Estadi ta e jJal'lamentcu'es, 3.' éJ'ie). Sal'aiva dava
testemuniJo d'es'e facto.
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o progre so do Direito das Gent s acima da vantagem que
pude semos ter no momento, o pl'incipio antes da occasião,
a paz e a boa vontade ~ntre as naçõe acima da gloria militar
que acaso coróasse a nos a bandeira, Es '~ toma-se o caracter
de toda a sua inOuencia politica, na lucta do pal,tido: como
na lucta da nações, É um espirito, como o de Glad tone:
pertence ao typo de estadista que funccionam sempre como
arbitros, recebem a sua investidura do Dil'eito, e tào sempl'e
promptos a ouvir a outra parte, não triumpham nunca contl'a
pessoas, mas sómente contra idéas ou 'ystemas, não levam
o antagoní. mo além da raia da equidade e da b nev lencia,
e, nas grandes qu stões nacionaes, se pl'onunciam com s
fossem amI hictyões da humanidade.

e el'a um ethico, não el'a, como vimos, um sentimental; a
sensibilidade n'elle é intellectual, juridica. Não entreO'a a so
ciedade indefesa aos inimigos da ordem por amor da liberdad ,
não sacrifica a nacionalidade á gera ,ão presente (comparar
attitude e phrases quando ministl'o dlll'ante a guerra do Para
guay). É caractel'istica d'esse eu in ,tincto de protecção social
a sua politica de 1853-1857, - ao mesmo tempo que tratava
de dominar o potentados,« que fa",em pl'oselytismo á custa
da justiça e da a~üo1'idade » (1), e dizia, fallando dos lugal' s
onde elles imperavam: « Ahi um r gimen e pecial é uma ne
cessidade manifesta ll, - de attrahir as influencias legitimas,
dos homens que, pela sua 1'iqueza, pela sua lJosição, pela
sua p1'0p1'iedade, são interessados na O1'dem publica e estão
identificados com a 11w1Ul1'chia e as instituições do pai%,
compensação sem a qual a autol'idade natuml da riqueza e
da propriedade dissolvia-se, sem deixai' um ubstituto em que
o poder se apoiasse fóra da policia e dos outro elementos

(1) 1854. Em 1843 os descrevera: " São certa influencia 10
caes, dominadas de brios facLicios e anLi·sociae. , e até cerlo ponto,
do e pirito da antiga cavallaria; e,;'a intluencia. que têm pOI'
timbre proteger a certo nUillero de individuos que a. cercam, e
são in tl'Uluentos de seu capl'ic!JO' e vingança. Es as intluen
eias sempre exi til'am, mas adquÍL'iram força com a fraqueza do
poder, I'raqueza que resulta das leis llle a revolução nos legou. II
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officiaes. As im, o seu modo pondel'ado de trataI' a questão
dos eSClavos : ao me. mo tempo que promovia a emancipação
e se in pirava nas idéas de clemencia dos Imperadores chl'is
tãos contl'a o antigo direito quirinal, cauteloso do perigo so
cial, do interesses constituidos P0l' longa pl'escI'ipção e to
lerancia, como os da lei de 7 de Novembl'O, da e tabilidade
agl'icola e con ervação dos quadros d serv,iço da pl'oducção na
cional. O mesmo em relação á Igl'eja : desde o pl'incipio com
prehende que, a não se quel'cr separal-a do Estado, entregal-a
á sua sorte, isto é, abandonaI' o interesse l'eligioso - o prin
cipal pal'a elle - ao indiITel'entismo, que, em phl'a e sua, é o
typo de nossCL épocCL, é pl'eciso não pl'ocUl'al' regeneral-a de
fÓl'a ou de cima, sem o a cendente de que toda ella depende.
Elle nunca tel'ia seguido a politica que em 1873 pareceu ,mais
'CUl'ta e mais l'ecta ao Imperador, de entl'egal' os Bispos á jus
tiça, pOl'que desconheciam a Constituição, quando se podia
contaI' com a boa vontade de Roma, que a reconhecia. Sua
maxima de '1843, a que fical'á fiel, é esta : (( E pl'eciso ás
vezes anostar a pOl ularidaele por amor do povo; mas não
convem arl'Ostal os sentimentos religio~o do povo. D

Como se definirá, no seu todo, a influencia de Tabuco sobl'e
o seu 'tempo: como de um conservador, ou como de um li
beral? (-1) El'a ele cel'to, conservador o estadista que pronun-

(I) Este tl'aço do liberalismo de Nabuco é substancialmente
exacto: « EUe tinha a alma modema, sequiosa de liberdade e
avida de pl'ogl'e,~so, pOI isso se convertem n'um camin heil'o sempre
em demanda das I andas dei porvir. Diziam que era um ouhador,
uma especie de Luthel'o politico, aspirando refol'm31 o pl'esente
para preparaI' o fut.uro. I ompeu gl'adualmente com as velha..
usança , innovou as I raticas parlamental'e', intl'oduzio nova
tendencia em politica, u ou de uma phl'a eologia que denun
ciava a evolução pela qual passava o eu espirito ... lJesde então
iniciou a propaganda de uas idéa', tomou a peito regenerar o
regimen parlamentar, . u tentado cm partido com pl'ogl'amma,
definidos e formado pela opinião real, ,egundo a nece 'sidades
ociaesj vulgal'iwll as doutl'in3,s que prevaleciam no pal'1amenta

rismo inglez j opulen t.ou os seus discur.'o com os COIl h cimen tos
da sciencia modOl'na; el!,fim creou uma escola. que illllStl'OU com
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ciava em 18 5 e te juizo: « Eu não duvido, que a reacção
que se operou em favor da autoridade no tempo que decol'l'eu
de '1838 pal'a deante tive e alguma exaggel'a~ão' mas o
certo é que pela maior parte a conqui. ta que a autOl'idad
fez n e a .poca que chamai' i de patrioticos e fOI' o, ã
es enciae para a sua manuten~ão e da sociedade, e que devem
el' con ervadas se não queremos tornar áquelle ponto de

partida, se. não queremo' arriscar de novo a sociedade á anal'-
. chia e á de ordem. II É, porém, de de que entla no Pal'ia
mento, um conservador que quer conservar as obra' .olida
do pas ado, mas tambem construir as obl'as novas ela gera
ção que dirige; julga não ser mais tempo para a band ira do
« regresso », hasteada em '1837 por Vasconcello ; inspira-se
no 'yasconcellos cio Codigo Criminal e do Acto Addidonal.
Como todo vel'dadeiro jurisconsulto, não póde el' absolu
ti ta : não impediria manifestação alguma do direito e da
libel'dade individual. O direito é pam e11e aJ'licnlus stalllis
autque cadentis 1'eipublicae. A sua influencia maior, é po
rém, no sentido da tran forma ão, da renovação da idéa
que, .fóra da esphera revolucional'ia e da esphel'a economica,
é devida quasi toda a e11 , do alargamento do circulo poli
tico. É e11e quem pI'oclama e conqui ta a upl'emacia da opi
nião, a legitimação pelos principios, a aILernação pelas idéa',
quer da situações quer dos ministerio ; quem clestroe a oli
garchia e « o uti possidetis )l, não ·ó na ordem official, parti
daria ma cm toda a ordem politica. Outros depoi , leval'ão
o impul o que e11e dá até á destruição da divi as, que elle
julgava imprescindiveis e procurou revigorar; e11e, porém,
não é culpado do desvirtuamento da sua obra por e piritos
que não obedeciam á sua doutl'Ína; pela sua parte, reformar
foi sempre elevar e não rebaixar, aterraI' e não minar, sub
stituir e não destruir. Se foi um demolidor, foi como Tur
got.; .'ão o .estadistas da Restauração que o seu e 'pirito re
flecte, modificado apena pela influencia elos jurisconsultos

o S li exemplo e o seu I rilhante talento. » Deiró, Estadistas e
Pal'tamentares.
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do. gunJo Impel'io. O que elle não eria nunca por rue a
ua qualidade em a coragem illimitada da ~ua' convie ões,

(v r como pI'ocede, magi 'tI'ado, contI'( a magi tI'atura na
upa entadoria ; conselheil'o de E, tado, pmferindo o soríles e
KU t ntand o rei 1'eina e llão gouel'lw perante o ImpeI'adoI' ;
def ndendo, quasi i 'oladamente, a paz; e em toda a sua
I' furma : c< Quando se tenta uma refoI'ma, diz elle em 1856,
umlre ter apre i"a coragem pal'a dizer com franqueza toda

a veI'daue obI' a ituação»), m'ia um con eI'vadol' d'c' e
que não d fenuem a ordem social que julgam ameaçada. Se
il 'a o a julga , el'ia um conseryador á direitas, pOl'que
: ol'uem social ra I ara elle a mais nobl'e das cau as com que
um e pirito eminente se pude se identificaI'. Elle vada de
pnl'tic1o no cur o do tempo, por lU continua no caminho da
C n ilia~ão j ainda a 'im, leva d z annos pal'a pa ai' d con
o e1'uaclol' a liberai. « Os pI'ecedent de minha vida me tira
I'iam toda a força moral ne e al'ia pai a el' crido, neces aria
pal'a fazer pI' elytismo, no entido de idéa, que outr'ora im
l'uO'n i », diz elle em 1861, l'eluctanuo ao nome. Deixar uma
politica pOl' outra, implicava para elle fazer proseI tismo no
novo cI'edo a que e filia e. [\0 puuia el' um tran fuga' pa 
-ar em convie ão. (C Não houve ainda inimigo tão barbam
que não acceita e o tl'an fuga' di e elle em 1859,
pOl'ém, ainda nenhum tran 'fuga ueixou de el' fulminado
p la ignominia. » D'e. e li do elle ó I adia pa ar pal'a um
pal,tido que ell me mo CI'ea e, ou ao qual dé' e a band iI'a,
e foi o que 'empI'e aconteceu .. ua fidelidade á ua' propria
tmn 'formaçôe naturae I'a a im perfeita. Em momento
algum elle é um ceptico; todo () tempo, éum eclectico.

IV, - Nabuco e a actual Republica. - Conjecturas.

É o io o di cutil' a questão qual ria a attitude de Na-
buco se tives e sido contemporaneo da Republica, pOI'quanto
Ile analysava as situações segundo o eu proprio m thodo, e
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lhes descobria ·olu~õe. naturae, onde não parecia hayer
sahida. Elle mostrou, como a signal i por veze , cert.a con!'! 1'

midade com araiva, e al'aiva viu a Republi a com a ani
mação e a sperança de um moço e sentou-se no Congre.'.!)
Const.it.uinle. Nabuco, porém, não t.inha e.'sa flexibilidade
ext.erior á pressão dos facto . t.inha o s u fundo de pl'in ipios
ineductivel, e el'a in apaz de anesthesia diantc de aconte i
men tos que profu ndamen te o affectava m, como o affeclal'ia a
elle, enadol" ministro, conselheil'o de E tad , a desgl'aça dú
velho lmpel'ador. Ninguem t.e e mai do que elle, como e vio,
vexame de mudar, e mudaI' para elle significava apo talar'
outro Evangelho. Pa.', ar, porém, de conservadol' a libcl'al,
ou vice-vel'sa, era apenas uma combina :io diffel'·nte cl Jlll)

lecula' dentl'O da mesma fól'ma; pas ar de monaI'cbista a
republicano era assumir uma personalidade e t.ranha; 'I'ia
um alibi politico. Para elle a monarchia pal'lamental' et\ fi

fórma impe .'oal de go erno, e a l'epublica pl'e id n ial ;1

fórma personalis ima, e de cer'to, depoi dos e enta annos,
não teria podido mudar' todos o seu molde, de parlaml'n
tares par'a pl'e idenciaes, de lnglezes para Nc,rt.e-Amel'icann.',
de impessoaes para pes oaes; não a ceitaria o milital'i mo
como substituto idoneo do Poder Moderador, nem meno.'
talvez ainda, o judicialismo ('1). Não deixaria Benjamin Con '
tant, o publicista libel'al da Restauraçã ,pal'a eguir joven
mathemat.ico brazileiro seu homonymo, cuja nomea ão recom
mendara em '1862 em cartas expressivas da largueza do cn
espirito (2). De certo, e ~abueo t.em a istido ao tõ de No-

(1) II O Poder Executivo e o Judiciaria, dis e elle em 20 de
Agosto ue 1857, são naturalmente rivaes; não é pos ivel conce
ber que sem perigo da ordem puúlica e dos direito individuaes
dos cidadão o Poder Judiciaria seja aúsoluto, sem respon a
úilidarle, sem correctivo algum: sou magistrado, mas digo f)ue
es e poder, sem responsaúilidade e cOI'recüvo, provocaria a
reacção dos outros podere politicos, a reacção da sociedade. "

(2) Cal'ta ao crene!'al I olydol'O em 24 de Ab!'il de 1862. II Qui
ze!'a de V. Ex. un pequeno favo!', e é que consiga. do Ex. mo fal'
luez licença pal'a que o Tenente Benjamin Constant Bolelho de
Magalhães possa exe!' 'el' a cadei!'a que em concurso til'ou na
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,"cmbro, ua impl'e' lio eria emelhante á do Romano, que
" cbstel' r pl'oduzio em maO'e to, a declama ão, « quando o tl'O
pel do Bal'baro' pisava o tUll1ulos dos Consules, e o Forum e
a Cuda repercutiam ómente as vozes do triumpho selvagem, D

ão Ita ia, pOI'ém, no eu espirito nenhuma intrausigencia,
como não havia pal'cella de direito divino; é duvidoso para
mim que elle is 'e vantagem na exi 'Lencia na America de
pl'elendenLes quasi ,eculare , como o Bourbon se estão
tornando em França, perpetuo , hoje Co 'ei , como ficaram
o 'Lual't' na lnglaterl'a, e pOL' is o se, com a penetração lu-
ida que Linha do futuro, elJe reputas e impo sivel a re urrei
ão da monaL'chia, não en inaria ao joven a r ligião immu

tavel do pas ado, i 'LO é, a e 'terilidade politica, Toda a sua
doutl'ina, - ex não é po sivel que tenhamo paL'tidos Ll'ansmi '-
sivei. », ( não pod mo smerilhal' uma politica no facto
pa ado da hi toria, » « não e I' faz, não se r vive o pas
sado, D - é n'es e enLido. Elle não é um Berr er; é um
Toc ]ueville, um ThieL's, um Dufaure, ou, para dizei' melhol"
o eu molde ub 'Lancia! é anglo- 'axonio: elle não abran
gia en tl'e o y temas poli tico. a re iatencia, a teimo ia,
diante do il'l'eparavel; a bandeil'a branca do Conde de Cham
I ord, o SylltJ..blls de Pio IX, pertenciam paea elle á grande
ensccna ão da hj toria não á arte de governar, nem ao
m thodo objecti o de aspil'al' a governo. ua inclinação era
para os I iloto ãmoda de Leão XlII ou do cardeal de Lavi
gel'ie que ondan1 as COrI' ntes da epoca para não ficarem
pel'dido nos eu embate e leval'em a embarcação a . alva
mento. « Desde e 'e temptl até hoj , di e elle em '1810,
explicando pOI'que deixa de er Con ervador ao na ceI' da

provincia do Rio de Janeiro: COI1 ta que para excluil-o }Jreteode
se que o Marquez negue a licença, ficando as im a cadeira a quem
no con urso ficou inferior ou vencido. V. Ex. comprehende que,
prevalecendo e sa batota, o coo urso e de moralizam, porque
as habilita õe I' cuarão e não appal'ecerão, receio a de que,
quando triumpharem, se lhe imponbam condiçãe que aliás não
foram exigidas no concur o. O Marquez, que é justo, não póde
quereI' isto. Il ldentica ao Presidente do Rio, Oliveil'a Bello.
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Concilia ão, cada vez me onfirmo mai' em uma idea, e .
que o homem de E tado, o homem politico em vez de arros
tar a to!'rente da democl'acia que, na linguagem de ROYClo
Collard, tl'a borda e a .0beJ'ba todas a. altura, deve trntat'
de dirigil-a pat'a que não eja fatal ao paiz. » Por outro laelo,
e confiasse na reviYi cencia do e pirito monarchico, ainda

em outl'a geração, a probabilidade maior e que acon lharia
aos espiL'ito' libeI'ae a fe no futuro, ante que a re 'ignação
prematlll'a á fatalidade ameJ'icana. Quem abe e om o li

espirito positivo e eclectico não procuraria uma tl'an. a-
ão entre o principio hel'editario e o preconceito quc. lhe

oppõe, - transacção que estada nas tl'adi ões tanto da d 1110

cl'acia brazileira como da propl'ia dynastia, - sobretud oe
adivinhasse o interes' da independencia nacional, pela no a
feição do Monroismo, na de. i.'ten ia ela fÓl'ma monarchica,
como via na sua ubstancia o intere. se da no. oa unidade
moral. Uma coi a é cel'ta : sob a Republica, a comprehen. 50
dos seus devel'es de cidadão, ele sua lealdade para com a pa
tria, não mudaria, nem tão pouco o seu caracter: sua bene
volencia, sua equidade, ua tolerancia para com todo , el'ia a
me. ma. Aos mais ardentes republicanos elle teria dito amo
Burke ao joven partidaJ'io da Revolu ão Franceza : « :WIO
espero com as minha opini-e modificar a vo sas. ão. ei
mesmo se deveria fazeI-o .. ois joven; n~o podei guiai',
deveis acompanhar a fortuna do vo so paiz. :\lais tarde, po
rem, 8quellas opiniões vo I odel'ão talvez er uteis em alO'uma
futma fórma que a vo 'sa Republica pos a tomai'. 1 a fórma
presente ella mal póde continuUI'; antes, porem, da sua re 0
lução final ha de pa sal" como diso e um do nos os poeta.',
por gj'andes va'/'iedades de existencia nltnca ensaiada c em
suas transmigrações poderá ser purificada pelo fogo e pelo
sangue. »
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Qual selá obre e a posteridade a influencia de Nabuco.
que lugaI' lhe reconhecerá eIla na con tellação lo Reinado?
Tenderá sua luz a apagal'- e ou augmentará de brilho atl'avé
do tempos? De certo, se a hi ·toria politica continuar a ser
e cripta como até aO'OI'a, se não sahir da rotina e a res
taUl'a ão e a reduc ões do pa ado se fizerem sempre pelo.
me mo methodo , o nome de Nabuco em pouca geraçõe terá
ido relegado pal'a confin qua i invisivei . A reac ão, porém,

vil'á no dia em que falIarem e e creverem obre o no so pas
ado spirito qu pdm iro se tenham familiarizado, com 0.

ol'iginae e do umento que elle nos deixou e pos am reco
nhecer cada individualidade maior por um traço qu~ eja do
eu e tylo, do eu caracter, do seu modo e fazer a conta da

tarefa, do jornal de cada nm em sua época.
Quando es e methouo de e tudar.a no a historia politica do

seculo XIX tiver cultores entre as futuras gerac:õe , tenho
esperança que afigura de Nabuco avançal'á cada vez mai
no proscenio entre os estadi tas da el'a imperial. Na ua obl'a
jUl'idica, recon tl'uida anal ada, os critico hão de de co
bdl' não 6 mai peI'feita cunhagen de principio que elle
já encontrou correntes, como tambem, no muito que elle tirou
de i mesmo, o ge~men, o embryão, o primeiro elo, de idéa
que hão de dominai' depois d' lle. Da sua obra politica elle
hão de dizeI' que o Imperio não deixou outra de igual origina
lidade, penetra ão, elevação, e pureza de f6rma. No decurso do
tempo será talvez Tabuco, d'entre os no o antigo e tadi 
ta , o guia lUai seguro dos espiritos po itivo , que alliam,
como BUl'I e, « o liberalismo utilita1'io e o COl1sB/'vatismo
hist01'ico II (1) ; dos espiritos juridicos, para os quae a politica
é verdadeiramente o tronco e a florescencia do Direito; dos

(1) Morley, BUT'ke.
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c plritos ethico , ideallstas, em cujo optimismo ella é, omo
a erdade, a arte, a religião, uma da correntes do mesmo
movimento ascensional perpetuo um dos fins da mesma fa
culdade infinita; assim como sel'á o companheiro preferido do
pensador, do lapidario de idéa , que o proclamarão, pelo
quilate e acabado de sua sentenças, o mai perfeito do
nos o moralistas politicos. O traço, porém, que melhor de
finirá sua carreira e sua existencia, o estadi ta e o homem
que elle foi, a acção ou influp.ncia que exerceu e a impres-
ão que deixou, será este - bondade intellectual.

[71 M
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Brazileiro fique com o Com mando em chefe, e cm tal ca o Lopez
offerecer preliminal'es de pàz, e com elle: pedil' um armisLicio,
quaes são as condiçõe. a flue o General Brazileiro devel'lÍ. atten
der para qtie, em ellas, não con eda o armi ticio?

7" ReLil'ando-se MiLl'e do exer ito e :endo . ubstiLuido por outro
Genel'al, haverá ainda General em chefe, e a quem compeLÍl'á
ne e caso e. e commándo?

8' Se uma revolução na Republica Argentina, ou outra causa
semelhante, fizer com que o General Mitre resolva retroceder do
territol'io Paraguayo om o "eu exel'cito, o General Bl'azileiro
não deverá proseguil', independentemente daquelIa cooperação,
ou manter-se na ua po:;ição actual, e o puder fazer ou julgar
conveniente?

9' O General Bl'azileÍl'o poderá tomar medida. exLl'aordinal'ias
pal'a o fOl'Oecimento da tl'opa, quae.'·quer que ella. : jam?

lO" O. aju. tes de paz não exigem, em todo o caso, a pl'esenr;a e
intervenção do Representante Diplomatico do Brazil'?

11" O General Bl'azileiro tem de tomaI' parte nesse' aju:Le:" ou
i :0 pe:rtence e fica exclu ivamente .ob a respon 'abilidade do
Ministl'o BraziJeiro?

(As ignaclo) : Mal'quez DE CAXIAS. "

O Governo Imperial, re pondendo manda declarar a V. Ex. :

1° Que o Com mando em chefe dos Exer itos Alliados, confiado
pelo Tratado ao General Mitre, não veda de modo algum que o
General Brazileiro tenha, nas delibel'açõe", um voto indepen
dente, o qual todavia não pode prevalecer contra o que fôr resol
vido pelo referido General em chefe dos Exer ito' AlIiado relati
vamente á dire ção militar (parte tecllllica e estrateO'ica) que é
da 'ua attribuição.

2° Que o Commando em chefe do General MiLI'e diz re peito
'ómente á execllf'ão gel'al das opeI'ações determinadas, "'uardan
do-se o di~posto na re:;posta antecedente.

3° Que o General em chefe do Exer itos Alliado não tem direito
de eXÍO'ir que forças do Exercito Bl'azileiro se de. taquem para
ficarem ob a ol'dens immediatas delle ou de ou tI'O chefe estran
geil'o, quando o Geneml Brazileiro não julgaI' i so com-eniente,
r.omo resulta de leitura do artigo 3°, 4° e 5° do Tratado de
Allian~a.

4° Que, se o General em chefe dos Exel' itos Alliados per i. til'
em retal'dar as operaçõe de guel'l'a, podendo manire tamente a
seo procedimento prejudicar o fim pl'incipal da Alliança, o Gene
ral Brazileil'o, se j ulgal'-se habilitado para operaI' por si só, poderá
fazeI-o oh :ua maior responsabilidade.
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5° Que, na ll;ypotlie:e de recebeI' o General Mitre PI'OPO ição de
paz, dil'ectamente de Lopez, ou de algum mediador, e queira que
se uspendam as opel'açõe, , quando estas pos:;am "er continuadas
com vantagem, e de sua uspensão resulte pl'ejuizo pua o' Allia
dos, póde o Genel'al Bl'azileil'o pl'oseguir pOI' si s6, julgando- e
com forças pal'a i, so : e ta hypotbese l'esolve-se com o artigo 6°
do tratado

7° Que l'eLimndo-, e o Gellel'al IvIitl'e do exercito, sendo substi
tuido por' outro Genel'al, deixa de llaver Genel'al em chefe do:
Exer ilos Alliados á, vista do artigo 3° do lI'atado, emquanto, POI'
um aju, te diplomatico na conl'ol'midade da confidencial expedida
pelo Ministerio tl'E tl'an"'eil'os em data de 6 de Dezembro de 1865,
não se pl'ovel' a es:;a eventualidade, podendo entretanto o Gene
ral BraziJeit'o pl'o~eguir na: opel ações de guerra, de ac ordo com
os outro G n l'ae- AlIiados ou "em elle, quando o contrario
possa prejudicai' o fim pI'incipal da AlIiança.

8° Que na hypothese de retil'ar- e Mi.tre do tel'l'itorio Para
guayo com o exel'cito, por alguma revolução que appal'eça na
Republica \I'gentina ou por qualquer outra causa, deve o General
Bl'azileil'o proseguil' na "'uerra, se o puder fazer independente
mente d'aquella coopel'a ão ou manter-se na posição que mais
convier,

9° Que o Gonel'al Bl'azileil'o póde tomar, extraordinariamente
e sob sua re:pon, abilidade, as medidas que julgai' con\'enientes
para o fOl'necimento do Exercito,

A confidenciae, juntas POI" opia, expedidas pelo Ministel'Ío
d'Estrangeiro' ao nosso Ministl'o em Missão Especial no Rio da
Prata, com data de 29 de Novembl'o de 1865, que fal'ão parte inte
grante destas respostas, resolvem as h~'potheses figuradas sob
n°"lO e li, que ficam assim respondida, cabendo-me, ainda uma
vez, significar a V. Exa que, no que diz respeito ás relações com
o actual Governo do Pal'aguay e ao ajuste provisol'io de paz, não
póde o Genel'al Brazileiro ara tar-se das instrucções e do pensa
mento conhecido do Governo Imperial.

Aproveito, com pl'azel', o ensejo para reiterar a V. Exa, etc.

(Assignado): J. L. DA CUNHA PARAXAGuAj

Ao S" Marquez de Caxias.
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II. - Confronto dos trabalhos do Conselho de Estado com a Lei
de 28 de Setembro de 1871 e a Proposta primitiva do Governo.

PROJECTO

DO CON ELHO DE ESTADO (l 6 )
(Redacção de i\'abuco.)

(O prim iro projecto.!' digido por Nabuco
li do 20 de Agosto de I Gi. Depois das
reuniõe da Commis fio, em Dezembro,
I'lIe redige o projecto da Com missão as
signado por elle com Presidente, Sapueaby
u Salles ( , Vicente declara : " fui pre
sente,,) - e a E>:posiçãO dos molivos do
projecto. Todos e ses tl'nIlalllo acllam-se
na publicaç,'o offieial citada, T,'aballlo sobre
aE,l'lillcção da Escravalllra 110 lh'uzil,1868.
A !'edaCção, que se scgue, é a que Nabuco
deu ao projeclo da C mmissão, depois
da diseu 'ões em Consclho de Estado
pleno de Abril C Maio de t 68. E 'sa re
dacção não foi publicada; foi, porém, im
pressa em avulso, pam uso dos Con e
lbeiros de Estado. Acompanhando-se as
1I10dificacões ver-se-lIa que o pt'oj cIo é·
eum pequenas rctoques, o mesmo da Com
missão. Destaco, em vel'salele, tanlo cssas
moclil1caçôes como as que o tmballlo de
Nn1Juco soO'l'eu ua Com missão ; as oull'as
yão aponta las em notas. Em nota lambem,
algumas das fontes de Nabuco, e proce
deneia, no Con elho de E taclo, de uma
outra id 'a a intercalat'-se no projecto ou
em complemento das de S. Vicente. Para
se avaliar até onde ou em que medida
o trnllalho de NnIluco é a refundição da
obra de S. Vicenle, os artigos tomados a
S. Vicente vão indicados pela iniciaes
(S, V.), seguidas das leltras (L, 1'.1 quanclo
reproduzem litteralmente a lei l'orlugueza.
N'esses artigos dos projectos S. Vicente,
as alterações, de qualquer alcance, feila'
por Nabuco, vão postas em italico.)

ARTIGO 1.°

Os filhos da mulhel' eSCl'ava,
que nascerem no 1m perio, desde
a data (1) desta Lei, serãu con-

(1) 'upucahy lembl'al'a liizcl"sc:
• - que nascel'em do dia... de... e
guinle ó data d'esla lei em dp.anle. "
S. "icenle : " que U<lSCel'em depoi
da publicação d'esl" ei • A fOl'mula

LEI RIO-BRANCO

('l de Selembl'o de 'I H)

(Em italico o'esla co
lumna O trecho que não
foram lama los ao pro
jecto do Con olho de
Eslado.)

ARTIGO 1.0

Os fi] hos da mu
llier eSl,;raVD, que
nascerem no 1m
perio lesde a data
desta lei, sel'ão con
sideeado, de l,;ondi
ção livl'e.

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(I i'l)

(Em ila!ico os ar'li
gos ou clausula que
se acham modillca
do ou qu não figu
ram na lei de 28 du
5elem1J1'0.)

Os filhos da
mulberescrava,
que nascerem
no Impel'io de 
de a data desta
lei, er'ão consi
derados de con
dição livre e ha·
vidas por inge
nuas.
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PROJECTO

DO CON ELHO DE E TADO (1 6 )
(Redacção de Nabllco.)

sidcmdo de condição livre, e
havidos por ingenuos (1).

( . V.-L. P.)
§1.0 O dito filho da e cra

va.· ão obl'igado a en'ir gra
tuitament ,até idade de 21 au
no. (2), ao senhore de uas
mãi , os quae terão a obriga
ção de criai-o e tratai-o du
rante o tempo que enirelll,

( . V.-L. P.)

desde a data da lei, envoh'ondo e
corLando a que tão da retro aclivi
dad no. logart' onde olla não podia
SOl' publicada no me mo dia do sanc,
ção, quo tiio fIue lIe di cutirá no

onado om '1871, o de 'abllco.
(1) H loido por ingenuos. Es a

qualificaç.ão foi incerida 1'01' tor Pa
ranho reclamado no Con elho de
Estado quo a declal'aeão fo e termi
nante. -a lei do 2 de 'et mbro foi
acceita pelo govemo a omonda da
commis. iio upprimindo aql1olla. pa
lavra.

(2) . \,icente tinba fixado o tempo
de serviço do hOffien até a 20 an
nos e das mulheres at' os 16. o
projecto do 1 52 da sociedade contra
o Trafico já se encontra o principio
da differenca de idades, as mulheres
até o 18 annos os homon até os 21.

LEI RIO-BRA_ CO

(2 de elembro de 1 71)

§ 1.0 Os ditos
filhos menores fi
cal'ão em .poder e
ob a' autoridade

dos senhores de
sua mãis o
quaes terão a obri
gação de crial-os e
tratal-os até a eda
de de oito annos
completo.

Chegando afilho
da e crava a e ta
edade, o senhor da
mãi tel'á a opçO,o
ou de receber do
Estado a indemnir
ação de 6005, ou

de utilisar-se dos
serviço do menor
até á edade de 21
annos eompletos.

o primeiro ca
so, o Governo ]'e
cebera o menor, e
lhe dara destino,
em confo1'midadfl
da p,'esente lei.

A indemnisação
peeunaria, acima
fixada, sera paga
em titulas de ren
da eom o juro an
nual de 6 O/O, os
q1-!-aes se conside
rarão extinetos no
fim de 30 annos.

PROPOSTA
DO PODER
EXECUTIVO

(1871)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (186
(Redacção de Nabuco.)

LEI RIO-BRANCO

(28 dc Setcmbro de 1 71)

A declararão do
enhol' deoerá ser

feita dentro de 30
dias, a contar da
quelle em que o
menor chegar á
edade ele oito an
nos; e, se a não
fl~er então, ficará
entendido que opta
pelo arbitrio de
utilisar-se dos ser
viços do me mo
menor (1).

('1) O pl'lnClplO da
opção é dCI'ivado do
projeclo da commissão
Franceza, que pagava
uma indemnisação do
500 rl'ancos pela crcan
Ca li vrc dc 7 anno en
lrc"'Ull ao E lado por
criaI'. R io- Branco 10
mau s a parlll da ua
lei do pI ~ cIo da Com
mi são -Teixeira Ju
nior, rlc '15 de Agoslo
de 1870 (Tllixeil'a Ju
nior, J unqueira,Bal'I'os
Barr lo, valo venee
dOI'cti), quc el'a mai.·
libr n'c. , e ponlos.
Em lFandc pal'lc c SC
proj clo Teix il'a Ju
niol' é a "cproducção
do lrabalho dc abuco.
Os filhos livrcs dc
c crava ram par clIc
liúertos c n:'io in[je
nU08.

« ~ 2.' TCI'ão os pro
prielal'ios a opção ou
de rcccberem do Es
lado, quando os filhos

PROPOSTA
DO PODER
EXECUTIVO

(1871)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1 6 )
(lIedacção de :\labuco.)

§ 2. 0 O senhore das e cra
va ão tambem obrigado' a
niaI' e tratar o filbo que as
I-ilhas da me ma po sam ter,
cmquanto é tiverem pre. tando
sel'viço .

Tal obrigação, porém, ce al'á
10°'0 que e al' a pee ta ão de
,:;el'viço da filhas da e crava

(S. V.-L. P.)

LEI RIO- BRANCO

(~ de Sel mbro de 1 71)

1, 3.0 Cabe tam
bem aos senhore
ceiar e trataI' os
filho que as filhas
de . ua e crava
pos am tee, quando
aquellas estiverem
pre ·tando 'erviços.

Tal obrigação,
porém, cessará lo
go que findara pl'es
tação do, servi os
das mães. Se e tas
fallecerem dentro
daquelle pr'a o,

da. escl'avas chegarem
a edadc de ai lo annos,
um titulo de ,'enda
do valor dc 500,5000 c
juro de 6 '/' ao anno,
que c con idcrará ex
linclo no fim de 30 ano
n ,ou de ulilisarem-
c do crvic;os dos

menol'O alé a cdade
de 21 annos complelos,
COOlO indemnização do
onu' da cl'iac;ão.

§ 3.' a primeira
h~'polhe e do pal'agl'a
pito anleceC! nle os' li
b !'los continuarão a
er cl'i'Ic!O. e tratado

por seu pa Il'onos até
a idade de '15 anno ,
pl'est ando·] hes o,' sel'·
ços compativeis com
es, a idadc.

~ 'I.' D s '15 annos
alé os 21 pel'luanece
1'<10 os lib I'los em po
dei' de .'eus patronos,
que Ilte,- pagal'ão uma

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(I 1)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1 6 )
(Ro1dacção de !'iabuco.)

83.° No caso de alienação da
muI bel' e crava, o. filhos me
nores de 14 annos (1) aeom
pan11arão ..ua mãi, ficando o
novo senhor delta snó7'Ogado
nos direito e ob/'igações do
seu anteces ar. (8. V.-L. P.)

(1) Nabuco linha vencido na com
mi, ,ão que os filhos d qualquer
edade acompabariam a mãi. 'o Con
selho do Estado preval ceu a emenda
de Pal'anuos - menore de 14 (tn
no.

LEI RIO-BRANCO

(9 de elembro de 1871)

eu. filhos poderão
.'er po tos á di po
sição do Govel'no.

~ 5.° No caso de
alienação da mu
lher e crava, seus
filhos livre, me
nore de 12 anno ,
a a ompanharão I

ficando o noYo se
nhol' da mesma
escl'ava subl'oo-ado
no, diI'eilos e Obl'i·
gaçõe do antace 
sal'.

rell'ibuição modica pelo
seu lrabalho, a qual
erá fixada em I'egula·

menlo lo governo.
Des a rell'ibuiçiio se·

rá melade enlregu ao
libel'lo a oulra me
tade I' colhida a algum
eSlabeleeimenlo ban
eal'io, designado pelo
govel'no para lOl'mação
do peculio, que será
resli luido ao liberlo
quando allingir a maio
ridade.

§5.· Qualquel'liberlo
podel'á ser I'esgalado
do onu de ervir, me·
dianLe indemnização
pecunal'ia exhibida á
visla, que pOl' si ou
por oull'em po a of
rel'ecer, procedendo-se
á avaliação do sel'vi
ço pelo lempo que
lhe l'e lar a preen
cher.•

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(1871)
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PROJECTO

DO COX ELTIO DE E5TADO (L 6 )
(Redacção de Nabuco.)

§ 4.° Outro im, se a mulher
c. crava obtiver liberdad , o
filho menOl'e de ete anno ,
que e tivel'em em podeI' do
enhor della, por virtude do R1.0,

lhe. erão entregues, indep n
dentemente de indemni a ão.

( . V.-L. P.) (1).

§5.0 e alguma associação (2),
autori ada pelo Govel'llo, quizer
creur e tl'atar os filhos das es
cravas, na ido de de a data
de ta lei, e abandonado pelo:
enhore della ou til'ado do
eu poder em virtude do ~ 11,

n.O 1, de te artigo. el'-lhe-hão
entregue.

(1) Nabuco tinha a pl'incipio toma
do da logi lação Portugu za e d PI'O
,ieclo S. 'icontc a clausula inde
pendentemente ele indemni ação.
Cedera, porém, á emenda de 'alles
ao seu projecto. o ConscUlO de Es
tado provaleceu a primiti\'a I' dac
çâo, quo na lei de 28 do etembl'o é
outra vez abandonada pelo principio
da indemnisação dos trabal ho da
creaÇ<1.o.

(2) Sapucahy emenda associação,
Nabuco tinha escripto compctlthia.
« A palavra companhia tl'az idéa do
lucro ou e pcculação.• J abuco o 
pcrava; com etreito, muito d'o as
cOlppanhias que não chegaram en
tl'ctanlo a crear-se.

LEI RlO-BRA CO

(2 de '. lembro ele 1871)

§4.° e a mulher
escrava obtiver li
berdade, os filhos
menore de oito
annos, quee tejam
em poder do se
nhor della, por vir
tude do 1.0, lhe
erão entl'egues

excepto e ella pre
ferir deixaI-o, o o
enbol' annuir a

ficar com elles.

ART.2.0

O Governo pode
rá entregar á asso
ciaçãe. ,por eUe au
torisada os filho
da e Cl'ava , na 
cidos de de a data
desta lei, que e
jam cedidos ou
abandonados pelo
enhore' della ou

ti I'ado do podeI'
de. te em virtude
do artigo 1.0, § 5.°.

PROPOSTA
DO PODER

EXECUTlYO
(I 71)

... lhe serão
entregues inde
penelentemen te
ele indemnisa
ção.
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1 68)
(Iledneção de l'iabuco.)

s li.O Ficam supprimida. a
l'oda. dos expo.'tos, regulando o
Govemo o modo das exposiçõe .

S 7. 0 A pia<;ão do filhos da'
e!'iCl'avas, que forem abandona
elo. })elo senhores de tas, e
fará á llsta d lIe , . endo co
hrada executivamente a im por
tancia da mesma cl'ia~ão, e
perdendo elle. o dit'eito conce-
dido pelo § 1.0. .

§ 8.° A. associaçõe. tem di
reito ao serviços gratuitos dos
filhos das escl'ava .

Poderão alugar esses servi
~os, ma' são obl'igada: :

N.o 1. A constituir para
cada individuo um peculio
consistente na quota dos sa
larios, que para este fim fôr
reservado nos respectivos
Estatutos (1).

N.o 2. A pl'ocUl'ar, findo o
tempo do serviço, collocação
para os ditos filhos elas escl'avas
a aprazimentos d'elles.

(1) ldêa suggerida por . Vieenle
na commi são; fi uma decima pal'le
dos jornaes. "

LEI RIO-BRANCO

(q de Setembro de 1871)

~ 1.°As dita as
sociaçãe terão di
reito aos sel'viços
gl'Utuitos dos me
nores até a idade
de 21 anno' com
pletos, e poderão
alugaI' esses sel'vi
cos, mas serão ob6
gada :

1.° A criar e tl'8.

tal' os me mos me
nore .

2.° A constitui!',
para cada um del
les, um peculio,
con 'istente na quo
ta que para este
fi l1l fôr reservada
no:' respectivos e 
tatutos.

3.° A procurar
lhe, findo o tempo
de . erviço, apro
priada collocação.

PROPO TA

DO PODE
EXECUTIVO

(18i1)

Consistente
na quota dos
alarias.
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PROJECTO

DO CON ELllO DE ESTADO (1 6 )
(Redacção de i'iabuco.)

A di -po ição deste paragra
pho é appli aveI á ca a-de
expo to e á pe oas a quem o
Juiz de Ol'phão encarregar 3.

educação do filho da e Cl'a

va no lugare, em que não
houver a .ociações.

§ 9.° Ficam 'ujeitas á inspec
ção do Juize de Orphão as
a sociações estabelecida elll
Yil'tude do § 5.°.

LEI RIO-BRA 'CO

(28 de Setembro dei 71)

3.° Adi'posição
deste artigo é ap
plicavel ás casas
de expostos, e ás
pc soas a quem os
Jllize de Ol'phãos
encarregarem a
edu a..:ão do dito
menorc , na falta
de a socia(:õe ou
cSLabeleci m en to
'('eauos pam Lal
fim.

AR"!'. 5.°

el'ão sujeitas á.
inspecção dos JUl
zes de Orphão a
'ocieclade de
emancipação já 01'

ganizadas e que de
l'uLul'O se organiza
rem.

PAR.-I.Glt.O\PHO UNI

'0. A ditas ocie
dade terão privi
legio obre o ser
viços dos escravo
que libertarem, pa
pa indemnisação.
do preço da com
pra (1).

(1) EI'a uma f ição
di. LincLa do pl'ojecLo
Nabuco \l creaç.ão
mediante o favor e
protecção elo "'O\'Cl'no
d'e a asseciaçõe' pa
ra converterem o es-

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(i8i1)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (186
(l\edacção de Nabuco.)

§ 10.° O direito conferido aos
senhores no §1.0 não poderá ser
transferido senão nos ca. os se
guintes:

N'o 1. o ca'o de ce. são ii.
associações do § 5.°.

N.o 2. No caso de alienação
da e-crava, cujo filho é obrigado
ao el'Yiços (§ 3.°).

N.o 3. o ca:o de succe ão,
devendo o filho da e cI'a"a
prestar serviços :í pes oa á qual
na partilhas a e. crava per
tencer.

LEI RIO-BRANCO

(2 dé Setembro de 1 ii)

AR'!'. (;0., § 2.° As
a sociaçõe ele que
trata o para[jra
pIlO antececlente se
rão sujeitas á ins
pecção dos Juizes
ele Orpluio quan
to aos menores.

7.' O direito
confel'ido ao se
nhores no S 1.0
tl'ansfere- e nos ca
so. de suecos 15.0
nece :aria, deven
do o filho da es
cl'ava prestar er-

cl'a\'o em 1mbalhadol'
1i\'I'C por conll'aclo de
6 anno· dc el'viço.
No conselho de Eslado
callio, enll'elanlo, csse
apli "'o dc pl'oj eclo, por
c enlcndel' ([ue o go·

\'crno linha faculdade
de concedcl' a incor
pOl'ação dc laes com
panhias, c que a lei
garanlia expressamen
le o di peito d'ellas S(l
bre o escravos que Ii
berlassom.

PROPO TA
DO PODER

EXE UTIVO
(l 71)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1 6 )
(Redacção de NalJuco.)

11.° Ce a a prestac;ão de
erviços dos filhos das e Cl'ava

ante do pl'azo marcado no s1.0,
a al'!Jitrio do JltiY., dado algum
do. caso' eguinte :

.° 1. Se os senhores os
maltratarem, inflingindo
lhes castigos não moderados,
ou faltando á obrigação de
creal-os, e trataI-os (1).

N.o 2. Se o filho da escrava
por si, ou com o auxilio do
pai ou parentes, puder in
demnisar as despezas de
creação (2).

,0 3. Se o filho da escrava
casar com o consentimento
do senhor de sua mãi, ou
com autoridade de Juiz (3).

.°4. e o filho da e 'rava
adquiri!' qualquer profissão, in
da tria ou emprego publico.

A indemni ação da despeza
na criac;ão é devida nos cu os
do n.08 2, 3 e 4, não a sim no
caso do n.O 1.

(1) apueahy na eommi. sào.
(2) '. Vie nle c Sapueah~', idem.
(3) apucah', idem.

LEI mO-BRA:'olCO

(28 de elembl'o de 1 ii)

"iço, á pes oa a
quem na partilhas
pertencer a mesma
e crava.

§6.' Cessa a pres
tac;ão do erviços
do filhos das e 
cpava, antes do
pra o mal'cado no

L', se pOl' en
tença do Juizo Cri
minai, reconhecer
se lue os. enhores
da' mães o' mal
tmLam, inflingin
do-lhes castigos
ex ivos.

§ 2.' Qualquer
de e menore po
del'á remir- e de
onu de ervil', me
diante prévia in
dcmni ação pecu
naria, que por si ou
paI' outrem otfe
reça ao ,enhor da
ua mãe proceden

do-se á aDaliação
do Sel'Díço pelo
tempo que l/w re 
lar a preencher,

não houver a 
cOI'do obre o quan·
tum da me, ma in
demnisação.

§ 4'. Fica salvo
ao Governo o di
reito de mandar
recolher os referi
dos menore aos

PROPO TA
DO PODER

EXECUTIVO
(I 71)
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (186
(Redacç'io cle ·abuco.)

ART. 2.°

Serão annualmente Iii erta·
do' em cada municipio do lm
perio tanto. e cravos quantos
eorresponderem á quota an
nualmente disponivel do fundo
destinado pal'a emancipação.

(S. V.)

§ 1.0 O fundo da emancipação
compõe-se:

1.0 Das subscripções, doaçõe
e legados pal'a e te fim consi-
gnados. (S. V.)

2.° De seis lotel'ias anT)uaes.
(S. V.)

LEI RIO-BRANCO

(28 de Setembl'o de '18íl)

estabeleci m e n to s
publicos, transfe
rindo-se neste caso
o Estado as obriga
ções que o §1.' im
põe á. a sociaçõe
autori adas. (Do
projecto Teixeira
Junior, redacção;
a di po ição está,
porém ,compreIl en
dida ao pl'ojecto do
Conselho do Es
tado).

ART.3.'

Se rão annual
mente libertado
em cada pro"incia
do Imperio tanto
escravos, quan tos
corresponderem á
quotaannualmente
disponivel do fundo
destinado para a
emancipação.

§ 1.' O fundo da
emancipação com
põe- e :

6.' De subscrip
ções, doações e le
gados om esse
destino.

3.' Do producto
de seis loterias an
nuaes, isentas de
imposto. , e da de
cima parte das que
forem concedidas

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(187'\)
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PROJECTO

DO CO=' 'ELHO DE ESTADO (186 )
(I\~dacção de Nabuco.)

3.° Da quan tia fixada co lU tal
applicação no" Orçamento Ge
ralou Provin iaes (1).

4.° Da' multa' no a o. do.
S 4.° e 5.° do artigo 7.°, e § 6.°
do artioo 8.°.

2.° A quota 111al'Cada' no:
01' 'am nto Provin iae , a im
como a ub crip õe , doaçõe
o le .....a lo com de ·tino local.
serão applicada aeman ipação
na Pl'ovincias, Comarca', 'Iu
nicipio,' o Freguezia. de 'igna
da .

(1) .', "icenlc a(feela\'a aos" fun-
elos ele reelempç..~o "a laxa obr
e el'avo ; Nabueo é quem pl'imeil'o
PI'OPOI'à, independenle'menle d'es a'
laxa , uma forle quanlia no orça
menlo pal'a e e fim. 'es e eolido
é exacLa a observação de Ruy Bal'
bosa, Pctrecer de 1 4 sobl'e o PI'O

joclo Roaolpho Danla , de ler sido
Nabuco o iniciado!' da idóa. O funcl0
de emancipação re lempção, appareee
já 6111 1 :.8 no pl'ojeelo ele J.o ó Bo
nifa ia ob a fÓl'rna de caimas de
piedade que fal'iarn manumis ões,

III.

LEI RIO-BRANCO

(28 de Setembro de I 11)

de ora em diante,
para correrem na
capital do Imperio,

5,' Das quotas
que sejam marca
das no orçamento
geral e nos pro,in
ciaes e municipae .

4.' Da multa
impo ta em ,ir
tude de ta lei.

1.° Da taxa de
escravos.

2.° Dos impo to
geraes obre tran 
mis ão de proprie
clade dos e cravo .

( . V.)
~ 2.' A quota

marcada no 01'

çamento pro\ in
ciae e municipae :
a silU como a sub-
cripçõe , doações

e legado com des
tino local, erão
applicada á eman
cipa ão na l)rovin
eias, omarea , mu
nieipio e fl'egue
zias des,ignada .

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(1871)

40
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (18GB)
(Iledacção de Nabuco.)

§ 3.° Logo que em alguma
Provincia não houver mai es
cravo, , o Governo as im o de
clará por meio de Decreto.

O eITeito de ta declara\ão é
que os e. cravo importado
ne _a provin ia, exceptuado' o
fugido , ficam lib61-tos e como
taes havidos em todo o Impe
rio (1).

§ 4.° O Governo regulará a
fórma da emanoipação annual,
assim 0111 as con lit;õe: de
preferencia para serem o::; e 
cravo' libertados.

O eSC1'ayO, que, por meio de
. eu peculio, ou por liberalidade
de outrem, ou por contracto de
prestação de futuro serviços,
obtiyer meio para indemni a
ção do :eu valor, tem direito

pI'ef l'indo o mulalo, depoi o cl'e·
oulo ,ao da osla. O que é de l'ía
buco é súmenle a irléa de uma forle
somma annual aO'eclada á emancipa
ção e que lorna :e a acção de fundo
de emancipação complemenlar da
liberdade dos na ciluro , profundo
córle , cada v z maiores na e pe 
sura da e cl'avidão.

(1) O pI'incipio da liberlação por
provincia , sem a fórma de emulaçã
que lhe dá Tabuco, mas começando
pela fronlei I'a como m dida pol i li a,
em Taval'es Ba los, carla á Anti
SlaoerlJ CID '1865. A localisação pela
pl'ohibição do (rafico inl rprovincial
elD 'Vanderley, proj elo de 1 54.

LEI RIO-BRAi'\CO

(28 de etembl'o de 1811)

§ 2.· O e cravo
que, paI' meio de
eu peculio, obti

ver meio para in
demni ação de seu
valor tem clil'eiLo â
alforria. e a in
demnisação não fõr
fixada pOI' accordo,
o sel'á por arbitl'a
mento.

PROPO TA
DO PODER

EXE UTIYO
(I 71)

o e 'cl'avo que
por meio de eu
peculio, O/t por
liberalidade ele
outrem, ou paI'
contracto de
pr :tação de fu
turo serviços,
obtiver meio.,
et .
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I ROJECTO

DO CON. ELlIO DE ESTADO (1868)
(Redacção de Nabuco.)

pe,:(eito á ua a~f'orria, esta,
'endo re u. ada pelo 'enhor,

1110 erá outorgada pola auto
l'idade publica (1). (S. V.~L. I .)

s 1. 0 erá man tido o poculio
do oscravo, proveniente do ua
economia, doa õe , 1 "'ado" e
11 rança qno llle aconte~am, e
o GOY I'no, no Regulamonto
1)al'a xe u<;ão de ·ta Lei, provi
d Ilcial'á SObl' a collocação, o
garantias do me. mo p culio.

(1) Preulio. P)'ojeelo Jo li Bonifa
cio, AlfoL')'ia fOL'çada, entL'o outro',
pt'oj. Jo li 13onifaeio, 1823; Bl'ilo,
1 31; Pedro Pereira, 1850 e 1 52;
'ociedado eont)'a o trafico, I 52 :

« desapl'opl'iação pOr motivo do Iibol'
dado. "

LEI RrO- BRANCO

(28 de Selembro de 18i1)

('las vendas ju
diciaes ou nos in
ventarias o preço
ela a~ro,'ria será o
da avaliação (1) .

•\.RT. -L'

É permittido ao
e cravo a formação
de um peculio com
o que lhe provier
de doaçõe , lega
do e heran a", o
com o (lue, por
con. entimen to do
cnhor, obtivel' do
eu trabalho e eco

nomia. Goyel no
providenciará no
reo-ulamen to 0

bl'e a collocação e
. egurança do me 
mo pe ulio.

§ 1. 0 Por morte
do e cravo metade
de eu peculio per
tencerá ao conjuge

(1) Amplilicução a
loda, as cr anças e á
venda. j udiciae do
principio da lei 'il
"eit'a da lota do 15
de eptembro 1 69.

PROPOSTA
DO PODER

EXECUTIVO
(1871)

00 cravo tem
direi to ao pecu
lia proveniente
de eu trabalho
economia, doa
ç;õe ,legado e
h eran ças quo
lhe aconteçam.

Por morte do
escravo eu pe
clllio se tran::;
mitto ao" a,'·
cendente" c
d cenelen te",
. egundo a or
dem hm'editaria
e tabolecida pe
la lei; na fal ta
de berdeieo. ne-
ossaria ,ao
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1868)
(Redacção de l'iaIJUeo.)

~2.0 O contracto de pre ·tação
de futuros servi~o;; para o e -
!'avo ohier sua liberdade, é

dependente da approvação do
Juiz de Orphãos, e não poderá
exceder ao maximo de sete an-
nos. (S, V.

§B.o O Govel'no tambem re
gulará o proces o das all'orrias
forçadas, e o modo por que deve
ser fixado o maximo e minimo
do preço d'ella '.

(1) PI'oj. FOl'l'eira FI'ungu, 1 31;
ilvoil'a da MoLa, 1861; JoquiLinho

nha, 1865,

LEI RIO-BRA1\"CO

(28 de Selembl'o dC'! 11)

soúl'evivente, se o
houve/', e a oldra
metade retran
mittirá aos eus
herdeiros, nafor
ma ela lei civil.

1 a jalta de her
deiro , o peculio
suá adjudicado
ao fundo de eman
ciparão ele que iI'a
tal' o artirJo 3, o,

(Projecto le Tei
xeira Junior) (1),

§ 3.' É outrosím
pel'olittido ao e
cravo, em /'avor de
ua liberdade, COIl

tratar com terceiro
a prestação de fu
turos serviço' por
tempo que não ex
ceda de ete an no ,
mediante o consen
timento do enlLOr
e approY<ll.;ão do
Juiz de Orpllão _

(1) A idéa do fundo
de omanoipal,;ão,ecti.vct
de piedade, Jl 'I'elat'
do o OI'a\'o quo não
Livo hOI'doil'o.' fOI'

çado_, onconLl'u-sc já
no pl'ojccLo de J o é
Bonifa ia, 1823.

I ROPOSTA
DO PODER

EXBCUTr,O
(1811)

conjuge; etc.
(Projecto Tei
xeira Junior).



APPENDICE

PROJECTO

DO ONSELRO DE E, TAOO (I 6 )
(lIedacçiio de Nabuco.)

ART.4.0

~ rão declarado lihel'Lo,
~ 1.0 O.' e. CI'ayo,,; da na~ão,

dando-lhe o Goyerno a occu
paç;ão que julO'ar com'enienLe.

(. ,) 1).

, 2.° O e ra\'os das Ol'dens
Regulare, gl>adualmenle, den
tl'O de ete anno' e medianLe
contracto com as me ma 1'

den:o; ReliO'io:o;a', (. V.) (2).

l; 3.° Os escra\'o do eyen
to (3).

§ 4. o Os escravo;; da' heran
ça' vagas,

(1) I'l'ojccLo 'ilv ira da ~[oLa, 'I 6'1.
(~) 1clcm.
(3) Pl'oj lo JcquiLinbonha, '1865.

LEI lUO-BRANCO

(2 de Setembro de 1871)

ART. 6.'

Serão declarado,
liberto: :

§ 1.' Os escravos
pertencentes à na-

5.0, dando-lhes o
Goyerno a occupa
ção que julgar con
veniente.

§ 2.' Os escravos
dados em usufl'llCto
á Corõa (1).

§ 3.' Os escravos
das heram;a,' \'a
gas.

(1) E Lão colJl.Pl'e
!tendidos no projccto
do Conselho de Estado
,'oh a cxpl'essiio gcnc
l'ica .c. cravo da J -a\:.;.\o.

PROPO 'TA

DO PODER
EXECUTIVO

(1 iI)

o e cravo
da Orden Re·
gulares dentro
de sete annos,
mediante ac
copdo do Go
l;erno com a.'
mesma Or
dens Reli(fio-
as. 3.' (1).

(1) A lei de 2 de
Junho de 1 70, ti
nba mandado con·
oerter em apoli
ces, no prazo de 'lO
anno ,as faz mIa ,
pr (lio , lerrcno . e
escraoo,ç da 01'
den Heli"io aS.A .
sentindo na omis
são d'e . a medida
o Govel'no fOl'cava
a Ordcn a ali~nal'
os seus e cravos
em vcz de fOl'f'al-as
a liberLal-o ,~não
ha duvida que o
capliveil'o, das 01'-



liSO UM E TADISTA DO IMPERIO

PROJECTO

DO C01\SELUO DE E TADO (1 6 )
(Iledacção de i\'abuco.)

§ 5.° Os e cravos que salea
I'cm a vida de eus enhore',
do:- dCf'cend nte e as endente'
delle:. (S. V.)

§ G.o Os e:-cravos, que licita
mente acharem e entl'egarem
a eu. :enlIore alO'uma pedl'a
precio:a, cujo valur exceda ao
ele ua redell1pção. (8. V.)

§7.0 Osfilllo' clac cn1Va de:
tinacla a er livre depoi' ele
certo tempo ou ob condição.

§ 8.° O escravo que, por
consentimento do senhor,
expresso ou tacito, se casar
com pessoa livre, ou se esta
belecer por qualquer fórma
como livre (1).

(1) Emenda do Sapuoah~"

FOI'am rojoitadas, na Commissão,
do projeolo Nabuoo as tl'OS soguin
los categol'ias : Cl Os OSCl'ayos elas
horanças ab iniestaclo, não ha
vendo herdoiros ascendenle ou dos
condenle.·; ou havondo sóm nle a 
candonle ou desoendenle. e trangoi.
1'0' ", pelos votos do S. Yieente c,
em pal'le, de Sapucaby. A Conl s de
Nabuco el'am, quanto ii succcs ào, o
projcclo de Jequitinhonba do 17 do
Maio ,10 '18G5; quanto a osll'angeiros,
I) projeclos da Sociedade conll':í o
Trafico ('1852) o o. proj cLo Silveil'a
da Mala (1864.), prohibindo a pro
priodadc o cl'ava aos osll'angoiro _

Cl O· oscI'avos abandonados paI'
eu sonhol'o, ficando o le obriga

ria. a alimonlaJ-os u, pelo valo d
'allos o do '. Vioenl, om parlo.

LEI RIO-BRANCO

(2 de Selembro de 1 71)

PROPOSTA

DO PODER
EXECUT1VO

(1 ii)

O escravo que
por con enti
mento expre . o
do :enho!' :e e 
tabele er p o ['
qualquer fôrma
('omo liYre.~7",

Os e craDO
que salDarem a
Dida de eu
senhores ou dos
a cendentes e
descendente a
cl'e ·tes. § 5.'.

deu era mais bl'an·
do, oomo o da Na
~uo,paruo OSCI'UVO,
rlo que o pal'licu
lur.



APPEl~DICE 631

PltOJE TO

DO COl\' ELflO DE ESTADO (1 6 )
(Ilellac~'ão lIe Nabuco,)

ART. 5. 0

ão ('on dido, aI om do e
crayo - o liberto , o' ,eguinto
faVal'

s 1.0 Primoil'a in, tan ia espe·
cial m loda' a quo We civei'
de liuet'dade,

TI la primoira in tan .ia ,erá
('xol'ci la pelo Juiz de Ol'phã.o "

~ 2. 0 Appellação ne es aria,
~ondo as de 'i õe ontl'arias à
libel'd::j.(le.

~ 3.0 Recurso de revi -ta ne
cos ,at'io, quando os j ulgamento:s
1'00'om contl'ario' à liberdade.

§ 4. o Jntel'ven ão do Ministe
rio Publi o, para requerer e
p!'omov !' 0:5 dil'eilo' e fav I'e'
(I ue e ta Lei concede aos Ii
I erto e e cI'avo j pa!'a repre·
'enlal-o,' em toda, a au, a, de
liberdade, em que forem pa!'tes;
e pal'a a, 'i -til-o nos negocio
extra·judiciae .

A I'uncções de que trata e te
paragrapho ,erão exe!'cida pe'
lo' Promotol' s Publi o ,

1,'onl s de ubueo: P I'Cligão Malhei
ro, '1.' "01. pags, 119 e '125; pt'oj elo
Wandet'ley de 1854.

II Os e, CI'UVOS rego ou absolula
menl impossibililados de servil',
llcando lambom os enhot'es obriga
rIos a alimentaI-o, ", pelo volos d
'. Vicenle o alIe.

LEl RIO- BRA.'iCO

(2 do elembro de 1 ii)

§ 2,' Haverá ap
pellações ex-o/fi
cio, quando a ' decio
'õe:s forem conlra
rias áliberdade,

PROPOSTA

DO PODER

EXE 'UTlVO
(I iI)

A jirimeira
in tancia em to
das a que tõe
cíveis de liber
elade será a do
Jui:oo de 0,,
phãos. Art. 7,'.

Os promoto
re publico po
de7'ão promo
ver os direitos
efavores que as
leis concedam
aos libertos es
cravos, a repre
se.ntal-os em to
elas as causa
ele libe7'dade
em que forem
partes, Art. 7...
§ 3.',



632 U'l ESTADI TA DO I~lPERIO

PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (186 )
(Redacção de Nabuco.)

§ 5.° Pl'oce_ O summario cm
toda a acçõe de liberdade (1).

§ 6.° Derogação daOl'cl. liv.4.0
tit. 63, na parte que revoga as
alforria. por ingl'atidão (2).

§ 7.° Prohibição de ser alie
nado o conjuge escravo sem o
:eu conjuge (8. V.-L. P')i os
pais sem os filhos menores de
14 annos (3), ou estes sem o
pais.

(1) Do projeeto Nabuco foi omil
lido o seguinte favOl' : « Isenção de
eustas e impo to no proces os de
liberdade )l. Não con la dos papei
de Tabueo o motivo por que na Com·
missão foi sacl'ifieada e a clausula.

(2) Primeil'a indicação no Conselho
do Estado, de Paranbo ).

(3) Como se viu Nabueo queria a
integridade perpetua da familia e 
crava e não s6mente duranle ameno·
I'idade dos filho . N'e se ponlo II
ampliava as idéa. de que Silveira da
Mota ne fizera patrono desde 1862,
e que ligam tão hOl1l'osamonte o seu
nome á lei de 15 de Selembl'O de 1869,
que (ap zar de não fazei-o de modo
complelo, o que el'a po ivel no eapli
veiro), crcou a I'amilia e erava. 1'\0
ConselhodeE. lado foi Paranhos quem
promoveu a limilação acima á for
mula lata de -abuco; na lei de 28 do

etembl'o, o. 14 anno são reduzido
a 12, o que l'etJ'ogNldaoa da lei

LE[ RlO-BRANCO

(28 do elembl'o de 1 71)

\.RT.7.'

as causas em
favor da liberdade :

§ 1.' O proce so
erá . ummario.

LI, . 9.' Fica de
rogada a Ol'd. lív.
4.', tit. 6;3, na parte
que revoga as al
forrias por ingrati
dão.

4, § 7.' Em qual
quer caso de alie
nação ou tl'ansmis
..ão de escravo", é
prohibido, obpena
de nullidade, sepa
rar os conjuge., e
os filho , menores
de doze annos, do
pae ou mãe.

PROPO 'TA

DO PODER

EXEC TIVO
(1 iI)



APPE?-iDICE

PROJECTO LEr RIO-BRANCO

DO CON ELllO DE E TADO (1 6_) (28 dc Sclembl'O de 1871)

(Redacção dc 'abuco.)

PROPO TA

DO PODER

EXECUTIVO
(1 iI)

§8.0 ProhiJ i<;ão de venda do
e cra o em leilão ou ha ta pu
blica (1).

'ilvoira da Mola do 1 69. AnLos, a
opara<,;ào do conjuge ,01lLro OUII'O ,

linba . ido objecLo do projocLos do
Jo é Bonil'acio (1 23), c Podro POI'eira
(1850 o '1852). A sepal'açào, da miio, do
filhos menol'o de 12 anno l'a pl'O
hibida no projocLo d J osê BOI)il'acio.
No '01lsolho do Eslado, é Pal'anho
'[uom U""O'OI'O pl'Ím i.'o a inalienabi
Iidad m s pal'ado do pao o filhos.

(1) Pl'ojoclo ilvoil'a tia MoLa,'l 62,
quanLo ao loilão. No Con olho do E.
Lado quem pl'imoil'o indica ossa idéa
ó ai nela Pnranho .

4, § 8.0 Se a di
vi ão de ben entre
he7'deiros ou so
cios não compor
tar a reunião de
uma fanúlia, e ne
nhum delles pre
ferir conserval-a
sob o. eudominio,
medianre 7'eposi
çào da quota parte
dos outro interes
sados, será a mes
mafamitia vendi
da, e o eu jJrodu
cio l'atearlo. (Pro
jecto Teixeira Ju
nior).

Esta clausula foi
ou illida por já ser
lei, em 1871, o pro
jecto de ilveira da
Mota, pl'ohibindo
as venda do e C1'a

\'0 debaixo de pl'e
gão. A hasta pu
bli a, porém, não
füra pl'olJibida pela
lei de 15 de Setem
bl'O de 1869.)



U I E TADI TA DO IMPERIO

PROJECTO

DO CONSELIIO DE ESTADO (1 6 )
(Bcdacção d NalJuco.)

§9, oA alforria, com a clausula
de serviço. durante certo tem
po, ná ficará annullada pela
falta de impedimento da mesma
clau 'uia ma, o lilJel-to el'á-
ompellido a cumpril-a, appli

cando-se-lhe a lei que rege o"
contractos de locação de ~el'\'i

ço .

LEI RI -BRANCO

(2 de Selemlll'o de 1871)

4, § 5.' A alforria
com a clau ula de
erYiço, durante

cerlo tempo, não
fi ará annullada
pela falta de com
plemento da me 
ma clausula, mas
o liberto ~erà com
pellido a 'UIllPl'il-o,
POt' meio de traba
111 o no e tabeleci
mentos publicas ou
por con trato de
:erviç s a particu
lal'es.

4,§4,o O e cravo
'lue pertencer a
conclomino ,e fór
libertado po/' um
destes, terá direito
á sua a{(ol'l'ia, in
demnisando o ou
tros senhores da
'luota do valor que,
lhes pertencer. E 
ta inclemni ação
poderá ser paga
com e/'oiço pres
tados paI' praso
não maior ele sete
annos, em confor
midade elo para
orapho antececlen-
te. (Pt' jectoTeix.ei- 
ra Junior).

4, 6.' As alfor
rias, quer orafui

. ta , quer a titulo
oneroso, erão isen-

PROPO TA

DO PODER

EXECUTIVO
(1871)



APPENDICE 6:::5

PROJ8CTO

DO COX ELUO DE E TADO (1 6,)
\Ilocracçào do Nabuco.)

, 10.° Fica derogado o ar
tigo 4.° da lei de 10 de Junho
de 1855 na parte em que
manda executar sem recurso
as sentenças condemnatorias
dos escravos (1).

11.° Fica tambem dero
gado o artigo 60 do Codigo
Criminal, sendo as penas, que
não forem de morte ou galés,
substituidas pela de prisão
com trabalho, cumprida nos
lugares determinados pelo
Governo. No casq em que a
pena imposta fôr a mesma
pena de açoites, será substi
tuida por prisão com tra
balho, sendo de um anno no
minimo e tres no maximo (2).

(I) Ko pl'ojecLo da Commi. üo e te
para"l'apho, emenda d apucah~',

está I' di·'ido a iro: « Fica dcro
gadc~a leide 10 cleJunllOlle 1 3.5".
No on:elho de E tado adopla- e a
I'e tl'icçiio de Pal'anbo ,que fÔl'a qu m
pl'imeil'o I mbl'ara, cm on elho d
Estado, a idéa de abl'andal' a lei de
'10 de Junho, que I'a lambem a do
projecta d J quitinhonha de 1865.

(2) Emenda Sapucnhy na Com
missão' apucahy enLl'elanto subsli·
Luia a pena d açoite, decl'etada no
art. 113 do Codigo Criminal (Insul'
reiç~ol p la de 20, 15 e 10 anno de
prisão com trabalho. I\abuco consi
gnara no pl'ojeclo da Commi. üo a

LEi RlO- BRAl\CO

(q de elombl'o de t i I)

ta- de quae, quer
di re i to , emolu
mento ou despe
zas (1). (Proje ·to
Teixeiea Junioe).

(I) O pl'oj cto I\a
J uco i nta"a de cu .
ta e impo tos o pro
ces os de liberdade.

PROPOSTA

DO PODER
EXECUTiVO

(1 ii)



G36 U.1 ESTADISTA DO IMPEliro

PROJECTO

no CONSELHO DE ESTADO ('1 6 )
(Hedacção de Nabuco.)

§ 12.0 Os senhol'es são obri
gados o. alimentar os escravos
que abandonarem por invalidas.

AR'!". 6. 0

Os individuas libertos em vir·
tude desta )ei, são, durante
cinco annos, obrigados a con
tractar seus servi os com seu
ex-senbor, ou com qualquer
pessoa que lhe aprouver, ,ob
pena de serem constmngidos a
trabalhar nos estabelecimentos
disciplinares, que o Governo é
autorisado a crear (1).

substituiçii.o da pcma de pI'isão com
trabalho sem fixação de tempo. A Se
gunda pal'te do § é introduzida pai'
Nabueo.

(i) Fonte de Nabuco : Lei FI'aneeza
de 18 de Julho de '1845 : « Todo li
berto deve justificai' durante 5 annos
ter um eontl'aeto de l1'abalho com
pessoa livre. >l obre Colonias Agri
colas, lei Belga de 3 cl Abril de '1846,

LEI RIO- BRA1~CO

(28 de Soleml)1'o de1B71)

Serão declamdos
liberto :

6, § 4.' Os escl'a
vos abandonados
por . eu. sen ba
res (1).

Se este. o, aban
donarem porinvali
dos, serão obriga
dos a alimentai-os,
..alvo o caso de pe
nUl'ia·, sendo os ali
men tos taxado, pe
lo Juiz de Ol'J)hãos.

4, § 5.' Em geral
os escravos liber
tado., em virtude
desta lei, ficam du
rante cinco annos
sob a inspecção do
Govel'no. EUes são
obl'igados a contra
taI' seus "ervi~os

('1) Projecto Nabuco
AI'L. 4.' « ::;erão do
chll'ados libCl'lo, : § 6.'
O: osoravo abando
nado. POI' eu: onho·
I'as e e, ·to.' obl'Íg-ados
a alimontal-os. Pelo
Pl'Oj oto José Bonira
cio ('l823) o sonhor era
obrigado a susten ta l'

o osol'avo que fOl'l'asse
velho, doou to ou' in
cUl'avol. Hop"oduzido
por WandOl'le~. H do
Agosto, '1854.

PROPO TA

DO PODER

EXECUTIVO
(1871)



PROJECTO

DO CO, ELBO DE E TADO (1'
(Ilcdacção de Nabuco.)

APPENDICE

LEI RIO-BF NCO

(2 de S lembro de 1 "I)

, oh pena de el'em
con tl'angido , se
vi,'el'em vadio , a
trabalhaI' nos e, ta
helerimentos pu
bli o ,

637

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIVO
(1 ii)

1.0 A obl'iga<;;ão do contracto
de ,el'vi(~o não é ap! licavel
aquelle que estiverem no exer
icio de algum officio, arte ou

pt'o/L ão (1).
~ 2," Os e tabelecimentos que

esta I.ei manda cl'ear terão por
objecto ou tl'abal ho agl'icola..:
ou indu triae relativos á anTi
cultu I'a (')),

3,0 _\onde não houvel' e em
quanto não houver o ditos e 
labelecim nto erão o liber
to', dUl'ante o tempo mal'cado

(1) EsIP'§ Ó inlroduzido pOI' -abuc •
depois dn dLcu~ ào uo Con elho de
~I'lado, pal'a lornar mais clal'o o pen
samento do pl'oje lo,

(2) Fonte de Nabuco : Plano do
, lli)ail'l', 1 -4: « fundação d'c Lc'

csLah<')r- 'ill1enLos, (tizia o Go\'orno nu
I~xpl). i(;ào do Motiv(IS da lei d 19 de
Julho, collocal'á oCo\' I'no na posi
..:ão d fazPI' en. aio agricola, inll'O'
duzir nwtllOdos no\'os, daI' oxcmplo
d pl'Ogl' S. o ao o lonos produolore ;
pOr . Le moio rehabiliLal'á O II'abalbo
da a:''I'ieul LUl'a qu ,e t ll1 como aL
Iril ulo d,1 escl'avidào, appl'oxill1al'á
as I'a~as branca d CÔI', oncOI'I'cndo
olla. plll'a o mo 1110 ll'abalho, olc. »
E. Labelpcim 1!l01', cu. a d LI'abalho
para I'ocolhol' o, vadio" vu!ctuclina
rio u clrcl'cpiLo ,JcquiLinhonha ha·
via pl'OpO to cm 1865.

•



638 UM E TADI TA DO IMPERIO

PROJECTO

no CONSELHO DE ESTADO (1 6 )
(Redacção de Nabuco.)

n'e te artigo, applicados ao e1'
viço dos Arsenaes e Obl'as Pu
blicas que o Governo de ignar.

3.° Ces ao constrangimento
do trabalho publico, sem pre que
o liberto exhibir contracto de
serviço (1).

AR:r. 7.°

Serão desd'ora matriculados
em livros e peciae toclos os
escrauos existentes no Impel·io.

(S. V.) (2).

P) :\0 pl'ÍmiLivo pl'ojeelo - Nabu o
havia eslas duas dispo i<;- s : " Os
reineid nles, naluraes do paiz, serão
I'emellido. para as colonias da fl'on·
leil'a " tt O' reincidenle , oriundo
ela Co la d'Afl'ica, serão reexpol'la
elo . ~ ma e oulra, a uma b el'v:u;i.io
de S<Jpucah~', N;tbueo a abandonou;
eram amba.· tomada. ao projecto do
D.r 'amara Lima, que pl'opunha o

tabeleeimenlo d colonias agl'ieola .
na 10 1 gua fronleira do Impcl'io.
A . eVCI'ielade da di ..posi~:ão mo, Ira
que para Nabueo o peor mal da eman
eipa<;ao figurava-se el' a vadiagom, e
que uma faeuldade disel'icional'Ía pa
I'eeia-tll dovel' s l' dada á.. aulol'i
dades p;wa I'ol'çal'em os anligos es
CI'avo, ao lrabalho livr .

(2) A maLl'icula do pl'oj elo de
. \'ieenle ra. ÓIU nle i'w'cbl.

LEI RIO-BRANCO

(2 de elcmbro de 1 ii)

Ce, ad., porém,
o con trangimento
do trabalho, em
pre que o liberto
exhibir contl'acto
de . el'viço.

ART.8.'

o Governo man
dará ]JI'oceder a
matl'icula e.. pecial
de todos os escra
vos exi.. tente no
lmperio, com de
claração do nome,
sexo, e tado, apti
dão ]Jal'a o traba
lho e filiação de
cada um, e fuI' co
nhecida,

PROPO T~

no PODER

EXE UTIVO
(1 '; I)



APPENDICE 039

PROJECTO

DO CONSELHO DE E TADO (186 )
(Redacção de Nabuco.)

§ 1.0 Por cada e CI'M'O matl'i
culado pao"ará o enhor por
uma ó vez o emolumento de
300 réis, de tinado á de pe
za da matl'icula (1). (S. V).

§ 2.0 escl'avo não matl'icu
lado presume- e livre, quae 
quer que ejam as proya cm
con il'al'io.

3.0 O prazo em que deve
começar e encerral'- e a matl'i
cula erá annunciado, com a
maiorantecedenciapo i\"el,pol'
meio de editaes repetido, no
quacs . erá inserto. a di po, ição
do paragl'apho antecedente.

(1) Em nda do Torro -Homom. A
lei do 28 de 'olembl'o mal'ca 500 r ,
como o pl'oj cLo . Vicente.

LEI RIO-BR.L'<CO

{28 de SeLem1)1'0 de L iI}

8, ~ 3.' Pela ma
tri ula de cada e 
crayo pagará o se
nh01', POI' uma yez
ómente, o emolu

mento de 500 rei,
se o fizer den tI'o do
pra. o marcado e
de 1 , ,e exceder
o dito pl'a o. O pro
ducto de 'de emo
lumcnto :erá de 
tina lo á de"pezas
da matri ula, e o
exceden te ao fundo
de emancipação.

8, ~ 2.' O e cra
\"0 que, pOI' culpa
ou omis ão do' in
tCI'e.. ado , não fo
rem dado. á ma
tricula, até um
anno depois do en
rel'ramento de. ta,
:erão por e te facto
con idel'ado. li1Jel'
to .

8, 1.- praso
cm que deve come
çar e en el'rar-'e
a matricula, -erá
annunciado om a
maiol' antece len-
ia pO:'. ivel, por

meio de editaes re
petidos, nos quae'
erá inserta a di. 

po i~ão do paraO"l'a
pho . eguinte.

PROPO 'TA

DO PODER

EXECUTIVO
(I i' I)



640 UM ESTADI 'TA DO 1.'lPERIO

PROJECTO

00 CON 'ELHO DE ESTADO (186
(Redacção de l'iabuco.)

§ 4.° A di posição do ~ 2.° é
applicavel ómente ao escravo
não matl'iculado até um anno,
con tado da data do ui timo edi ta.

§ 5.° el'ão tambem matl'icu
lado' em livro distincto o;; filhos
da c Cl'ava, que por e ta Lei
ficam livre (8. V.)

I IlcolTeI'ão, os sen1Iores omis
:os, pela negligencia, na multa
de 1O().~·00U a 300$000 para o de
nunciante,:e o lIOuver; e, pela
rl'audc, na.' pena' do artigo 179
do Codigo CI'iminal.

EIIl todo o 0a. o, O' me mo
:ellllol'e pel'del'ão o direito do
altigo 1.0. § 1.0.

§ fi. °Os Parocb o. são tam bem
ol)l'io-ado: a ter livros e. peciaes
para o regi tI'O dos na cimentos
e obito. do. filho das escrava',
na ·cido. dc 'de a data de ta Lei.
Pela: omis:õe incorrerão os
Pal'o 'hos na. multa de 20$000 a
1 O. 000, deduzida de sua con-

: 7.° Govel'no determinará
o I'cCj uisi lo e fórma da matri-

LEI RJO- BRA 'CO

(9 de Setembro de 1 11)

(' e!' acima, s2.·,
aI·t. 8.·).

8, 4.· Sel'âo
tambem matricu
lado, cm livro di 
tincto os filho da
da mulher e rava
que POI' csta lei
J-icam livre.

lncol'l'el'ão os se
Ilhores omis. o:;,
pOI' negligencia, na
multa de 100S a
200$, r petidas tan
ta' veze . quantos
rorem os indivi
duo' omittido , e,
por fl'aude, na pe
na. do al'tigo 179
do Codigo Crimi
nal.

8, R 5.· O. paro
chos eriío obriga
do a ter livro.
e 'pcciaes para o
I'egistro do na i
menlo. e obitos do
filhos de escravas,
nascido. de. de a
data desta lei. Cada
omI :ao sujeitarei,
os parocJIO: á lllul
ta de 100$000.

PROPOSTA

00 PODER

EXE UTIVO
(I 11)
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PROJECTO

DO CON ELlIO DE E TADO (tc;GG)
(Rodac\'iio de NaiJudo.)

cula e as:ento de que trata
e te artigo, a e cI'iptura<;ã.o do
livro , e o pl'oces o paI'a impo
. ição da multa.

ART.

o Governo é autol'i. ado (1)
li 1.0 Pal'a crear por i ou por

interm dio de a 'ocial:õe e
tabele imento indu triae e
agricola para o menore. "a
<lio ) o quae el'ão ne :es es
tabelecimento 'on ervado: at
adquirirem uma: I 1'0 fi ão.

que ahil'em de ses e ta
b lecimento om uma pl'ofi 
. ão, e não quizerem occupar-,;e,
.-erã.o condemnado ao trabalho
nos e tabelecimento di cipli
nal'es lo artigo 6.°, endo-Ihes
applicavei. as me ma. di, posi-

(1) A pl'imeiÍ'a auLol'iza~ão no PI'O
je Lo Nahuco, era pal'a a incol'pol'a
(;ão de a' ocia~üe de odu a~iio do:
J1Jbo do sCl'ava e omanoipa~ão de
o cI'a\'o' m dianL conLl'aolos ri SCl"

viço:. No Con, olho do E lado foi il11
pUl>l1ada, pOI' desne o UI'ia, esLand
já i.. o na faouldade do ovol'no. A
idéa de Nabu 'o, oom e.. a auLol'iza~ão

e pecial, el'a habil iLar o Cov l'no para
conLI'acLal' no ('. Ll'angoiro o no paiz a
incOl'pOI'ução do "'l'ando oompanhias
qu ajuda.. m a obra da oman i
pação em pl'ovoiLo da agl'icullul'a e
da indu LI'ia, conv 1'1 ndo a escravi
dão om uma e peoio do colonaLo in
du LI'ial, suj ilo á fiscalizaÇ<'\o rio Co
v rno, o que era dosde logo 11'<111. for
maI' a ondição do o OI'avo.

III.

LEI mo- BRAKCO

(~ do Solembl'o do I iI)

PRor03TA

DO PODER
EXECUTIVO

(i i I)



UM ESTADISTA DO IMPERIO

PROJECTO

DO 'ON ELHO DE ESTADO (1866)
(Redacção de Nabuco.)

ções : esta condemnação ao tra·
balho nos estabelecimentos dis
ciplinare . erá imposta pelos
Juiz de Paz, com appellação
para o. Juizes de Direito,enão
poderá exceder a maioridade.

§ 2.° Para rever e alterar a
legislação relativa á locação dos
erviço dos colonos estrangei

ro , applicando a mesma legi '
lação, com limitações especiaes,
ao individuos que ficam livre.
ou liberto' por virtude desta
Lei.

§ 3.° Para regular a locação
dos creados de servil'.

§4.0 Para regularajurisdicção
voluntaria e contenciosa do
Juizo de Orphãos em relação
aos escràvos e aos individuos
livres ou libel'tos em vÍl'tude
de. ta Lei.

§ 5.° Pal'a, outrosim, regular
as fUl1cções do Ministerio Pu
blico conforme o artigo 5.°, §4°.

LEI RIO-BRANCO

2 de Selembro de 1871)

PROPOSTA
DO PODEH

EXECUTIVO
(1 71)

Pal'a 7'egulal'
a jurisdicção
voluniaria e
contencio a do
Jui:Jo de 01'
phãos com re
lação aos es
cravos e ao
individuo li
vres ou libertos
em, virtude des
ta lei, uje i tan
do o regula
mento á appro
vação elo Poder
Legislativo. Ar
tigo 7.', s·1.'.

Para ordl'o-
im 7'egulal' as

funcçàes do
promotores pu
blico cOl~fo1'

me o a1'tigo 7.',
§ 2.'.
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PROJECTO

DO CONSELHO DE ESTADO (1866)
(Redacção de 'abuco.)

~ 6.° Para, nos regulamentos
que fizel' para execução d'esta
Lei, impôr multa de 100 Se pl'i
são di ciplina de 3 mezes.

LEI RrQ-BRANCO

(28 de Selembro d 18;1)

ART.9.'

o Governo em
eu_ regulamentos

poderá impOr mui
tas até 100 e pe
na de prisão sim
pie até um mez.

PROPOSTA

DO PODER

EXECUTIYO
(1 ;1)

III. - Instrucções do 1° de Fevereiro de 1869, dadas pelo
Governo do Brazil ao Conselheiro José Maria da Silva
Paranhos (depois Visconde do Rio-Branco), Enviado
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario em Missão
especial no Rio da Prata e Paraguay.

Ministerio do egoeios Estrangeiro
(Confidencial.) Rio de Janoil'o, l' do Fov reil'o cio 1 69.

lllust"'o e Exm.. Siír.

V. Ex. conhece perfeitamente todos os compromissos da pre
sente O'uerra, e a gravidade da situação actua!. Por um lado, o
inimigo está inteiramente vencido, arrazadas as suas fortifica
çõe " aprisionado o seu material de guerra e dominado todo o
eu littol'al. Por outro lado, parece certo que o General Lopez

ainda permanece no terl'itorio paraguayo e tenta manter-se no
intel'ior. Presume- e tambem, e com fundamento, que o General
Mac-Mahon, Ministro dos Estados Unidos da America do Norte,
e acha junto ao Dictador e o anima com a sua presença.
A prolongação deste estado de cou as, que é, em todo caso,

um grande 'mal para o Brazil, torna-se muito mais geave, e
ameaça consequencia', cujo alcanc9 a ninguem é dado prevêl"
se o neutro, e principalmente o que se mostram inclinados a
favor da cau a do Dictador Lopez, puderem dizer que os Allia
dos não encontram apoio algum na população paraguaya, que
é ta, ape ar de todas as de graças, não abandona aquelle chefe.

Cumpre, pois, que V. E. manifeste ao nosso General em chefe
os perigos da nova pha e que apresenta a causa dos Alliados,
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depois de tantas e tão bl'ilhante victol'ia ; e ao me mo tempo
que elIe, pelas armas, e esf'ol'ce POI' peendel' a Lopez ou expel
Iii-o do terl'itorio paragllayo, V, E., P lo meios cliplomaLico ,
pl'OClll'e manter a força mOl'al da. nossa cau a, desviai' o' neu
tl'O de qualquee procedimento f'avOl'avel ao inimigo e constituir,
de accôrdo om os Goyel'nos AlIiado , um Governo Pl'ovi;:OI'io
na A umpção.

A con tituição de le Governo Provisorio, se fõr pos ivel, amo
o Goveeno Illlperial e peea, mediante as pre au~ões e garantia
nece al'ias, tirará. aos inimigos da Alliança o pretexto de que se
pretende conqui tal' o Pal'aguay, e á obstinação de Lopez o apoio
moral que elle encontl'a na cl'ença de que toda a população pa
raguaya lhe é dedicada. É de Cl'êr que em tae cil'cunstancias a
população, aterl'ada e dispersa, volte á sua.. sédes natul'ae e se
ponba sob a protecção do novo Governo e de . eus AlIiado .

Assim podel'- 'e-ha maUogl'al', dentro em pouco tempo e . em
grande aCl'ifi ia, a del'radeira tentativa do Dictador e de eu
conselbeieos; de outeo modo a guerl'a poderá prolongaI" e muito,
porque, além das vantagens do tel'ritorio paraguayo, Lo! ez teeá
perante o neutro a fOl'ça moral que deriva da falta de outra
autoridade nacional na Republica. São obvias as complicações
que, na segunda hypothe 'e, pódem sobrevir nas relaçãe dos
Alliados com as Potencia neutras, especialmente com o E ta
dos-Unidos.

O Governo P1'Ovisorio, de que se tl'ata, deve adhel'ir ao Tra
tado da Tl'iplice AlIiança, salva qualquel' modifica ão lU, no
propr·io interesse do Paraguay, se estipule no Tl'atado de paz
por mutuo assentimento dos AlIiado e do mesmo Governo Pro
visaria.

Não poderá tratai' com Lopez nem com pessôa que o repre
ente ou sobl'e quem elle influa, porque do mesmo modo proce

derão os Governos AIliado e seus representantes diplomaticos e
militares.

A acção dos Genemes AlIiados deve ficar inteÍl'amente livee e
independente do Governo PI'ovisol'io, no que respejta a opera
ções militares contra o inimigo commllm. E1les poderão occllpar
os pontos que julgarem nece sarios, e aproveital'em-se de todos
os re.cursos do paiz, salva a pl'opriedade particular ou indemmi
'ando-a.

O Govel'no Provi orio, além da sua acção admini. trativa, de
verá pre tal' todo o concurso que lhe seja pos ivel para a ope
rações militare dos Alliados, ji em pe,'soal e material de guerl'a,
já em vivere e forragens.

Po. to que a dir'ecção da guerra, e tudo quanto for relativo ao
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commando e admini tração militar da fo I'Ç a em operações,
ejão da ex 'Iu iva competencia do nos o Genepal em cltefe, to

davia, incumbe a V. E. prestai a e~te as infopmaçõe , conselho
e conclll'·o diplomatico de que elle po sa car'ecel' pal'a completar
a victoria matel'ial do AIliado-, expellindo o General Lopez da
tenitorio papaguayo ou on eguindo aptul·al-o.

on~tituido o Governo Provisol'io na A ;umpção, póde·se cele
brar com elle o Tpatado de paz, embora prosigam a' opepaçõe.
mi li tl.ll'eS que ó podel'ão terminar om a captura, ou expul ão
do ,eneral Lopez do tenitorio paI'aguayo.

Predi po.. to o. Governos AlIiado' e bem as im o novo Go
veeno Para<Fuaj"o, que se tivep formado sob a influencia dos me 
mo' Alliado. es. e Tl'atado virá con olidaI' mOl'almente a nova.
ordem de cou as, firmando o direito dos Alliados, entre si e com
a Republi a do Paraguay. É mai um meio de I udar o plano a
que reco 1'1' o o inimi,;o, I' fugia.ndo-. e no interior do s u propl'iG
tenitorio.

Adiar a celebração de"se Tratado, quando o inimigo e tá re
duzido a tão pequeno' recur os, senão a condi ão de um fugi-
tivo rã con ervar POI' muito tem] o em u pensão o direito
do .\.llia.do., pôr tudo em dúvida, dar for-ça moral ao propl'io
Il1lmi n·o, manter, sem nece:. idade, a guel'l'a com todos os seus
eUOl'me onu.

Do Tratado da Triplice AlIiança umas di po içõe já estão de
facto realizada, outras o pódem er de de já e definitivamente.

A que teem sua execução no futuro e a que con i tem sô
mente em fI'anqueza de naveO'a.<;ão e commercio, tão valio a
eI'ão negociada hoj como e o fOI'em depoi que tenha ces
ado de todo a resi tencia do Genepal Lopez. Pelo ontI-ario,

mais t31'de, fluando o Governo Ppovi orio e inta inteipamente
desa omLpado do inimigo commum, póde er muito dij'ficil G
seu a entimento ás di posiçõe de limites e outra que impol'
tam em onu e restricçãe para o eu paiz.

Hav ria alO'ulU perigo em encetar- e de de já e sa negociação,
se pretende. emos modificar o Tratado da. Triplice AlIiança, no
lue toca. ao limite da. Republica Ar"ontina. Ma o Govel'l1o
Imperial reconhece que a ba e dessa negociação deve ser o com
pri ':0 'olernne que estabeleceu o Tratado de 1° de faio de 1 65.

Na ircum. tancias actuaes, ó indispensavel que O' dois princi
paos AIliados se entendam cordialmente, e esta perfeita e ami
gavel inteIligencia não sera possivel, 'e não respeitarmos escl'U
pulosamente os compromi os anteriores.

Antes de tudo e tá o interes e de concluir definitivamente a
guerra e ahirmos deIla em bOas relação com os AIliado .
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V. E. tem conhecimento do projecto de Tratado de paz que
nos foi offerecido pelo Govel'no Argentino. O Govel'Do Imperial
tencionava offel'eCel' um contra-projecto, que aberá a V. E.
apresentl1r na occa ião opportuna, observando a seguinte ba
ses:

La I ão convil'á suscitar desconfiança ao Govel'no Al'gentino com
a exigencia de ceder elle ao Paraguay e á Bolivia, ou ámentc
a esta última Republica, o territOl'io da mar""em direita do rio
Paraguay.

Conviria .que o dominio Al'gentino termina se, pelo 11enos, no
braço meridional do Pilcomayo; que de te ponto até defl'onte do
Apa, ou até ao affiuente da margem dil'eita mais proximo ao
mesmo Apa, pretence e o dominio de . a margem aos Para
guayos, e d'ahi até a BalLia egm á Bolivia.

Ma não se deve pl'OCUl'ar e. ta modificação do Tratado da Tri
plice Alliança com ri ·co das bóa. relações lue muito importa
manter entL'e o Governo Imperial e o Al'gentino. Em todo ca o,
porém. cumpre resalval' os direitos da Bolivia, como a fizemos
por meio de l'ever aes relativamente ao que estipulou- c no TI'a
tado da Tri pI ice AlIiança.

2.a Poder- ·e·haceder, porpal'te do Bmzil, em favo I' do Paraguay,
a nesga de terra comprehendida entre o Igureye o Salto da
sete quéda', se esta concessão servir para induzir o Governo
Argentino a el' igualmente ""eneroso.

Não haverá nisso uma ce. são de terrilorio do Imperio, Iorque
trata-se de fl'onteira ha longos annos em litigio, nunca pl'elende
mos mai do que a linha do Iguatúny, e ainda cedendo o Igurey,
ganhamos, em relação a linha que sustentavamos, o tel'l'en
comprehendido entre o Salto e o Iguatem;}'.

3.a A não 'er com aquelle fim, s6 por troca vantaj6 a deveremo.
cedei' da linha do Igurey, que no foi rrarantida pelo TI'atado do
1.0 de Maio de 1865. Convil'ia a troca pela ilha denaminaela Pena
Hermoza, que fica aquem do Apa e é mais pl'oxima á margem
paragnaya.

Essa ilha serviria de logar de deposito e pal'ada para a nossa
navegação de Matto Gro o.

4.a Expressa mençã.o ele que a ilha do Pão de A sucar ou Fecho
dosMol'ros pertence ao Bl'azil ; e de que a nossa linha divi ol'ia

com a Republica do Paraguay, ao sahir da serra de Ma.racajú,
segue pelo galho mais austl'al do Apa.

É escu ado ponderar a V. E. o fundamentos deste nos o di
reito, e sua importancia.

5. a Liberdade geral de navegação fluvial, conformo O' ]ll'inci
pios da Convenção de 20 de Novembro de 1857, de que foi V. E.
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o negociador, e que "ub iste ainda entl'e o Brazil e a Republica
ArO'entina.

Expl'os'a menção (tran.·crevendo-o ) dos eguinte artigo de ta
Convençoão.

1.0 Suppl"imida a ultima paI te, conforme a concessõe já feitas,
2.°,3.°,15.°,16.°,19.° e 35°. Este ultimo tl'ata das immunidade
do. navios de guerra em geral.

Os outpo artigos a. "eguram o livre tl'an ito do navio mer-
ante o de O'uel'l'a d toda a naçõo, e tabelecendo, porém,

uma 1'0 alva nece aria quanto aos de gUOl'ra das nações não
ribeil"in has. E ta resalva on:iste em que a maior cOllce--ão de
um Estado não obriga os outros ribeirinho.

Convem accrescentar que, e algum do' E tado Contractante
interrompeI' a navegação ao tran ito, el'ão o outros Estado
obrigado a fazer causa commum, e a exirrir que ce e a inter
rupção, ficando, por' m, ontendido que e ta e tipula(~ão não re 
tringo o di reito ~oberano de ''''uerra.

Adhc ão da Republica do PaI'aguay, e confirmação do a enti
mento já dado pelo Alliado ao prin ipios de direito maritimo,
on tante da declaração do Congl'o o de Pariz de 1G de Abril

de 1850.
G.a AI . lU do principio.~ con agrado. na base anterior, e o Ple

nipotenciario Argenti no mostl'ar- e empenhado em re tringi r o
exercicio do direito de vi ita e de blo lueio na agua do rio_
Uruguay, Paraná e Paraouay, como o vê do seu pl'oJecto, ou
nada mai deveemos e tipulal' ou Ó reproduzil' o al't. 19 do Tra
tado de 7 do Março de 1856, que as im e exprime:

" Se succedesse (o que Deus não PCl'mitta) que a guel'l'a re
" bentasse en tre qualquer dos Estado do Rio da Praia, ou do
" seus confluentes, as Alta Pal'te Contractantes obrigam- e a
" manier liHe a navegação dos rios Paraná, UruguaJ' e PaPa
" guay, na parte que lhe pertence, não podendo havor nutra
" oxcep<,:ão a e te principio enão a respeito do artos de' comra-

bando de guerra, e dos po to e logares do me mos rios que
"forem bloqueados, conforme o principio do direito da
" gente ; ficando sempl'e salvo e livre o tran ito geral com u
" jeição aos Regulamentos de que falla o artigo 14. »

I ão devemos desistir do direito, que no. garante a Lei geral
das nações, e que o artigo acima tranSCl'lpto consagrou no Tra
tado de 1856. A querel'-se uma estipulação relativa ao caso de
guerra, e bom seria tornaI-a expre 'sa em o novo Tl'atado, repro
duza- e aquelle artigo, redigindo·se a clau ula final do eguinte
modo: "Ficando empl'e salvo e livre o transito geral para os
porto dos outl'OS ribeil'inhos que se con ervarem neutros. II
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7." Prohibição á Republica do Puaguay de estabelecer nova
fortificaçõe que poso am impedir a livre navegação. Arra,.amento
da. fortificaçõe paraguayas que ainda exi. tam e e tejam ne e
(;aso, comprehendidos os fortins á margem e querda do Apa.

Seria' logico que o Governo ArO'entino e'tendes e esta prohi
bição ao terri tOI'io fl'on teiro ao para'"llayo, ma não o devemo'
exigir com perigo da AIlianr;a; tanto mais quanto teria elle
razão, nes e ca. o, para reclamar a applicação do mesmo princi-

.pio ao territol'io brazilei1'O do Alto Pamguay. Alli somos feon
teieos dos Argentino, desde o Apa até ú Balda N gt'a. O princi
pio iO'ual' para todos. el'ia o que "eda e fortifi a 'õe. , onde as
duas margens do rio não pertencem a um só l'ibeil'inlto, ma. e te
principio nos privaria do direito de fortificar o Fe Ito dos ~lorro',

fOI·tificaçõe , a que entre nós :e liga gmnde importanc.ia..
O mai. prudente, pois, se o Governo AI'gentino 111.0 traI' de i

dida opposição a fiCa!' comprehendido na re tri ção que o. AlIia.
dos impõem ao Governo Paraguayo, é jimitar a peolJlbi;ão a
este, que a merece, pelo u, o que fez des_e meio de defeza con
tra o transito e segurança de seus vizinhos.

8." Reducção ou limitar;ão do exercito PamguaJ'o, iÍ. força ne
ce aeia paea a sua polieia e segurança.

9." Como con equencia das e, tipulaçõe: lrecedente , neuli'ali
dade da Republica do Paeaguay, nos ca"o' de guerra entre os
seu vizinho , ou entre algum destes e qualquer Potencia não
ribeirinha, onl'oeme os principio, que haviamos e tipulado para
a Republica Ol'iental do Urugua~', pelo Teatado de 2 de Janeiro
de 1859, do qual foram negociadores, por paete do Beazi!, V. E. e
o l'allecido Vi conde do Urugua~"

10." Neutealidade da ilha do Atajo, que pCI'lenceeá aos Argen
tinos, comprehendendo-se expressam nte naq uella condiçiio
O'eral a de não ser fortifieada, afim de evitar-o e a que, tão que e
tem su cilado a respeito de l\lal'tim Gal'cin.. E"ta re, tl'icção
talvez não repugne tanto ao governo AI'gentino, como a que
abmnge se toda a mar-gem direita do rio Pal'aguay até iL Bahia
Negra, e pode er apl'esentada como uma colteeen 'ia com a que
se impõe á Republica do Paraguay, já não fallando no citado
precedente da neutralidade de Martim Garcia, POI' accurdo dos
tres AlIiado .

ão devemos, porém, por e ·te motivo, mallograr o bom ac
côrdo que se deseje com o Gover'no Argentino.

11." Compromis '0, por parte do Govel'no Pamguayo, de cele
brar Tratado, de commcrcio e navegação om os AlJiados :obre
as ba'e' mai favoraveis ao desenvolvimento dos interesses
commum .
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Os Alliado. ,por ua parte, devem tambem obl'io-ar- e a defen
der coUectiva e eparadamente a independencia, . obel'ania e in
tegridade terpitorial da Republica do Paraguay.

O TI'atado da '\lIianc:a veda a incorporação ou protectorado
de -a Repuhli a em relaç'ão ao AlIiados, como consequencia da
pre. ente guerl'a, e o projecto Argentino de Tratado de paz e ta
helece a garantia ollectiya pai' espaço de cinco an no . A clau
'ula - como con equencia da pre ente guerra - pode fazer
cI'ér que e tem em vista em futUl'O proximo, a extincção de a
nacionalidade; e a limitação de cinco annos, induz a mesma
de ·confianç'a.

Se, porém, o Goyerno Argentino não acceder á uma obrigação
tão ampla como aima é propo ta, podee-se·ha adoptae o artigo G,
do eu projecto, poeque teata e te de o-alantia collectiva, e fica
alvo ao lmpel'io defender, Ó pOl' i a exi. tencia daquella nacio

nalidade.
12.a lnelemni ação das de.:pezas e prejuizo de guerra, C011

fOl'me o TI'atado ela Tripli e \lIian<;a. Pl'ererencia no pagamento
á indemni ações pal'ticulare . devida. ao cidadãos de cada um
dos E-tado lIiado.

Pagamellto em apolices com juros d G p. 100 e 1 p. 100 de
amol·tizaç'ão.

As despeo:a de guel'ra, no que toca ao BI'azil, pódem er já
fixadas m 200.000:000$, alvo o accre:-cirno re ultante de conti
nua ão do, me mas despeza .

13,a Immediata d marcaç'âo da fl'onteila, POI' meio de com
mis 'ario da duas Partes interessada, e bem a im nomeação
commi ario e al'I itl'o pal'a liqUidarem a reclamaçõe parti
ulares.

e alguma das Pal'tes Contl'actantes, por qualquer motivo que
seja deixar, d nomear, no peazo que mal'cal' o Tl'atado, ou de

uppril' a falta dos respectivo ommi sario para a demarcaç'ão
das fronteira, os commi' arios da outl'as Pal'te interessadas,
cada um no que respeita ao seu Govemo, procederam as demaJ'
cações, e e tas sel'ão juln'ada' valida-, m diante a in pecção e
parecer de um commi- urio nomeado pelo OUtlOS Alliado não
intere sado na juestão.

Se a mesma falta se der quando ao' commis arios e arbitros
que devem liquidar as de ·l)eza. e reclamaç'õe de prejuizo de
guerea, O' commissarios e arbitros da outl'a Parte inteee sada
procederam independentemente, e a ua deci ..ões se sujeitará
o Goveeno cujos commi sarios faltarem.

l·l· a. Os Governos Alliado poderão conservar no territorio pa
raguayo uma parte de sua. forças que julgarem nece saria a
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manutenção da ordem e a bõa execução dos ajustes celebrados.
Em aju. tes e pecial e fixaram o numero de sa forças, o pra o
de . ua con ervação, o modo de ati fazer-se a despeza occa io
nada e demais condiç:õe que forem precisa.

15.a Por um acto sepal'ado, e que se conservará secI'eto em
quanto a. Altas Parte Contmctantes o julgarem conveniente,
Governo Paraguayo e obrigará a ban'ir o General Fmnci co
Solano Lopez do territol'io paraguayo e a probibÍl' que regre se
a elIe. As Altas Partes Contractante tambem se compromett 
ram a fazer aITectiva e ta prohibiç:ão.

Inhabitação para os cargos da administração uperior ou de
commando militar, dos irmãos e cunhado do Dictadol' Lopez,
se existirem, além do disposto na base, eguinte.

16," Serão obrigados a sabir do terrilorio pal'agua;yo, e não
poderão J'egressar a este em unanime a sentimento do Gov J'
nos AlIiados e Paraguayo, os Geneme e Officiaes que tiverem
servido com o Dictador Lopez na guerra actual, e, a juizo dos
Generaes Alliados e do Governo Parag-uayo, sejam perigoso. á
consolidação da paz e da nova ordem de cousa. !Fica enten
dido que e ta estipulação comi rehende nece ariamente o Ge
nemes e Officiaes superiores que pro eguiram ou tomaram parte
na guerra depois da victoria alcançada pelos Alliado em Lom
as Valentina. e Ango tura.

Apontado estes pontos capitaes, que são 'lua i toda o Tmtado
de pa:.l, nada mais é preciso ponderaI' a V. E., que conhece per
feitamente todos o documentos des a neO'ociaç-ão, e e-tá bem
compenetl'ado da vistas do Govel'Oo Imperial.

Sómente accrescentarei que o Governo Imperial e tá an ioso
por alliviar quanto ante o Thesouro Nacional do enorme
onus que obre e te estão pe, ando, tão depre"sa e julguem
preenchidas o' fino de Allianc:a, com a captum ou expu!. ão do
Dictador Lopez do terl'itorio pal'aguayo, e os aju. te que devem
firmar os direito do AlIiados entre. i e com o Republica do
Paraguay.

O Marechal de Exercito Marquez de ;Caxias tinha instrucções
.para celebrar um Tratado preliminar de paz, quando a cir
curo.'tancias eram muito diversa, .

Hoje as estipulações preliminare' com o Govel'Oo Provisorio
devem limitar'se as garantias que se expressam na ])rimeira
parte destas instrucções, e süo mai. propl'ias dos representantes
eliplomaticos dos AlIiados elo que dos Generaes, cuja missão deve
, er a de acabar com o restos do exercito de Lopez e capturaI-o
ou expelIil-o do territorio paraguayo.

Se, porém, os Govel'Oos AlIiados incumbirem es. as estipula-
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ções preliminares aos eus generaes, caberá tambem igual en
cargo ao General em Chefe das forças do Brazil, prestando-lhe
V. E. toda a cooperação que esteja ao seu alcance. Está enten
dido que V. E. figurará tambem nesse acto, se nelle intervierem
os repre. entantes diplomaticos dos Alliados.

O Governo lrnperial não julga conveniente que forças de terra
IJl'azileiras permaneçam no territorio da Republica, depois de
concluida definitivamente a guerra e negociado o Tratado de paz.
D'ahi por diante, só alguma força naval, que pertença á Estação
de Matto Grosso ou de Rio de Prata. Procural'emo a garantia
de bôa execução do Tratado POI' esse meio e pela guarnição de
nossa fronteira. Mas V. E. dirá ao Governo qual a ua opinião
a este respeito, depois do que tiver examinado.

V. E. Sabe quanto conviria pôr termo á questão de limites
entre o lmperio e a Republica Al'gentina. Era' mesmo logico
que, quando inscrevêram no TI'atado da Triplice AlIiança a desi
crnação de suas fronteil'as com a Republica do Paraguay, os doi
Alliados solvessem ao me mo tempo aquella ua antiga penden
oia, alias de tão faci! accôJ'do.

ir poi , O Governo Argentino prestar- e a e le aju le amiga
vel, V. E. pre ·tará mais um serviço ao lmperio , ohtendo o reco
nhecimento daquella fl'onteira, conforme o Tratado pendente
que foi a signado na cidade do Paraná em 1 57.

Tenho a lJOnra de reiterar a V. E. o protestos da minha per
feita estima e mai alta con ideração.

(Assignaelo) BARÃO DE COTEGIPE.

Ao Sr. Con..elheiro José Maria da Silva Paranhos.

IV. - Instrucções de 12 de Outubro de 1870, dirigidas
pelo Governo do Brazil ao Conselheiro José Maria da
Silva Paranhos, Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario em Missão especial no Rio da Prata e Para
gull.y.

Ministerio elos Negocios EstrangeiJ'os.
(Conlldencial.) Rio de Janeiro, 12 de Outubro de 1870.

Jilustrissimo e Excellentissimo Senr.

A celebração dos ajustes definitivo de paz com a Republica
do Paraguay, é objeoto de transcendente importancia e que não
póde ser adiado por mais tempo. As. im o ceconheceram, de COlU-
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mum accordo, O Govel'llos Alliado nos ajustes pr liminares de
20 de Julho proximo pa ad .

As objecções do GO\'el'no Argentino, quando 'e recusava a
tl'atar com o Govel'l1o ll'ovisorio daquella Republica, ja não
podem obstar a es a importante e urgente negociat;ão: 1.0 pOl'que,
no arto 7.° do Accôrdo preliminar de paz, limita·-e o adiamento
convencionado a trez meze , que já são decol'l'idos; 2. ° porque
ou o Governo permanente e ·tará eleito fJuando e reunirem o
Plenipotenciarios da: Taçõe AlIiada na A 'sumpção, ou e 'le.·
encontrarão o a.ctual Pl'esidente Provi.orio, que, além da sua
origem de eleição popular, tem, em apoio da legitimidade de ua
autoridade, o facto de livre aceitação por todo o povo paragua.'o
no decurso de mais de um anno, e até o I'e onhecimento expre o
da Assembléa Constituinte, qu ratificou aquella primeira eleição
na pe 00. do . ene D. 'erilo Antonio Rivarola; isto é, do unicn
dos Triumyiro que restava, por terem os outros resiguado o seu
mandato.

Segundo as informa õe de V. E., o ex- 1ini tl'O das Relaçõe
Exteriores da Republica Argentina, enr Dor D. Mariano Va
rela, dizia-lhe que, reconhecido o Governo Provi orio tacita ou
expre. samente, pelo Congre so paraguayo, tornar-:e·ia aquelle
Governo apto, ao olho do nosso Alliado, para a celelJl'ação dos
aju te definitivo. Esta h;ypothese está verificada, ao mesmo
tempo que expirou o pl'azo l)revisto no Art.° 7.° do Accordo pre
liminar de paz.

Não s6 o Governo actual . e acha revestido dos caracteros
essenciaes do Jegitimidade, mas até tem exercido de facto o
podere. da sobérania interior o extel'iol' da Republica. O adia
monto, portanto, daqueU s ajustes, por sua nature a l1I'genti··
simos, . eria um facto sem fundamento da parte dos Governos
Alliados, e daria mal'gem a novas contingencia', que podem diffi
cultar, de dia em dia, o re onheci mento definitivo de seus sagrados
diJ'eitos, prolongando o estado excep ional em que e acbam a:
relações de te para COOl aquelle Estado limitrophe.

O Governo Imperial entende que é tempo de sellar com o
TI'atado definitivo de paz a solução da calamitosa guerra, a que
o Alliados forão provocado, garantindo os direitos de todas as
I artes interessadas ne. se gl'ave conflicto, e estabelecendo o
futuro das relações com o Paraguay sobre bases de uma paz
segura, honrosa e reciprocamente util.

O Tratado definitivo de paz tem suas bases fundamentaes no
pacto da AlIiança do 1.0 de Maio de 18G5, já acceito essencialmente
pelo Governo Paragua~yo no Accordo preliminar de paz, e bem
assim no direito vigen le entre o. Alliados pelo que toca as
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ua relaçõe. p rmanente. de amizade, commercio e naveO"ação.
Cumpre distinO"uil' naquelle Tratado tres ordeu" de estipula

çõe : L" a que são communs á todo.' o~ Alliado e á Republica
uo Paragua~y ; 2." a que são as. umpto para tl'atados especiaes,
ou concementes a cada alliado em pal·ticular; 3." a' que consti
tuem compl'omis os pl'ivati\'os dos Alliados.

No primei,'o ca. o e tão a eO"LlI'anças gel'aes de paz e amizade,
a indemni_ur;ões das despeza e pl'ejuiso: de guel'l'u, a ga
rantias do tl'ao ito fluvial, a eO'lIaldade de tratamento, e o com
promi '0 relativo à independencia, oberania a integl'idade da
I epublica do ParaO"uaJ'.

o egundo ca o conprellendem-se os aju te de limite e os
tl'atado. de commercio e navega ão.

A terceira ol'dem de e ti [ ulações consiste no apoio reciproco,
que e gal'antil'am os Alliado p lo J\.t-to. 17, relativamente ao que
estipula.rem com a Republica do Paraguay em confomJiclade do
Tl'atado do 1.0 de faio, e o que elles po 'sam combi nal' en tre si,
eguuclo o AI'Lo 12, pal'a garantir a paz com a mesma Republica.

Cumpl'c, POl'élll, notar que o Tl'Utaclo commum deve guardar
ilencio a I'e peito da e tipulaçõe da 2.a ordem, ma estabe

leceI-a em I l'incipio, ou em terll10 gel'aes, Ó deixando a
ondições preci_a des e Accol'do pal'a o tl'atado' especiae .
A dispo içõe principae e e senciae' do Tratado definitivo

de paz, e a do e peci'aes concernente a limite e relaçõe com
merciae , e. tão expre . a. nas instrucçõe , que forão dadas a
V. Ex. no 1.0 de Fevereiro cio anno pas aclo, quando daqui partiu
pam a Mi são, que hoje é encarregado de concluir. Todavia,
como e. sa instrucções estão em pm·te prejudicadas, e por outro
lado ha nece sidade de manifestar o pellsamento do Govel'no 101
perial sóbre a novas difficuldades que V. Ex. }Jrevê, recapitu
larei aqui tuclo quanto V. Ex. deva ter presente na neg00iação em
que vai entrar com o Governo Alliado e com o do Paraguay.

Começarei, segundo a di criminação acima feita, pelo tratado
comum a todos o Alliado .

E te acto, que será o principal dos ajuste definitivos, deve
declarar (no termo usuaes em tae caso) re tabelecidas a par. e
a amisade que e e. jJel'a sejão olida e duradoura.

Ahi e e tipularà que a questões de limite serão aju tatIa ao
rne mo tempo, ma' em actos separa los, um concernente ao
Brazil, e o outro á Republica Argentina.

Em Jogar pl'oprio se e 'tipulará o com pro misso de celeb1'al' a
Republica cio Paraguay, com cacla um dos Alliaclos um tratado
de alUi ade, commercio e navegação, sobre a ba e de perfeita
egualdade pal'a com os me mo AlIiado'.
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A liberdade do tmn ito fluvial, tão necessaria á po sessões
brazileira.: de Matto G1'O o e do Alto Paraná, deve ser efficaz
mente gal'antida, conforme o Tratado do 1.0 de Maio. O principio
estabelecido no TI'atado de Alliança. (art.o 11) tem seo logico de-
envolvimento na Convenção de 20 de Novembro de 1857, subsi 

tente entre o Imperio e a Republica Argentina; e ele que V. Ex.
f'oi o negociador.
, Taes principios estavam tambem, em geral, aceito não só pelo

Estado Oriental, mas até pela Republica do Paraguay no Tratado
de 1858.

Consequen temente se de, e fazer expressa menção (transcre
yendo-o ) dos seguintes artigo da Convenção de 20 de 0

vembro de 1857 :
Art.O 1.0 supprimida a ultima parte conforme as conces õe Ja

feitas; art.° 20.°, 3.°, 15.°, 16.°, 19.° e 35.°. Este ultimo trata da
immunidades dos navios da guerra em geral. Os outros assegu
ram o livre transito dos navios mercantes e de guerra de todas as
Nações, estabelecendo, porém, uma resalva quanto aos de guerra
da naçõe não ribeirinhas. Consi te e ta re alva em que1l. maior
cpncessão de um Estado não obrigados outro' rebeirinhos.

Convem accrescentar que, se algum dos Estados conLractantes
intenomper a navegação de transito, serão os outro E tado'
obrigados a fazer cau a commum e a exigir que cesse a inter
rupção; ficando, porém, entendido que e ta estipulação não res
tinge o direito soberano de guerra.
, Tratando- e de franquezas de navegação e commercio, cabe-no

r.onsagrar em nossas e Lipulações com a Republica do Paraguay
os principios de direito maritimo, constantes ela declara ão de
16 de Abril do Congresso de Pal'is. Creio que a Republica 1'

gentina e a do UI'uguay adhel'il'am áquelle pl'incipios e e, tão,
portanto, na me ma obrigação de não esqueceI-os nos ajustes
analogos em que for m partes.

Podendo os principio gemes do dil'eito mal'itimo 'er applica
veis á guerra fluvial, como foram na guerra da Alliança, talvez
não seja preciso estipular expl'essamente es. a applicação quanto
á vi~ita, captura e bloqueio; tanto mais considel'ando de que o
Govel'l1o Argentino, no eo projecto de tratado definitivo apre
sentado em 1866, mo tl'OU a intenção de restringir o exercicio
daquelles direitos de belligerante nas agua:; dos rios Uruguay,
Pamná e Paraguay.

Todavia, e não houver elifficuldade invariavel, convem repl'o
duzir o Art. 10 do Tratado de 7 de Março de 1856, vigente entre
o Imperio e a Republica Argentina.

O citado Artigo é a sim concebido: "Se succedesse, (o que
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Deus não permitta) que a guerra rebentasse entre qualquer dos
Estados do Rio da Prata ou dos seus confluentes, as duas Alta
Partes Contraotantes obl'igam-se a man ter livre a navega ão dos
rios Paraná, Uruguay e Pal'a"'uay, na parte que lhes pertence,
não podendo haver outra excepção a este principio, senão a res
peitá dos artigos de contrabando de guerra e dos portos e lagares
dos mesmos l'ios, que forem bloqueiados conforme os principio
do direito da gentes;· ficando empl'e salvo e livre o transito
geral com sujeição ao regulamento. de que falia o art. 14.

Não podemo desistir do direito que nos garante a lei geral das
nações, e que o Tl'atado de 185ô consagrou expressamente no
Artigo acima tran ·cripto. A inserção de te Artigo em um novo
Tratado exigirá que se modifiqlle a redac ão da sua clausula final
no seguinte termo :" ficando empre salvo e livre o transito
"'eral para os portos dos outl'os ribeirinhos, que se conservarem
neutros.

A fortaleza de Humaitâ e ,tS fortificaçõos que Lopez levanto u
durante a guel'ra á margem do rio estão arrazadas. A condição
do arrasamento está satisfeita, mas o Protocollo de 1.0 de Maio,
annexo ao Tl'atado da Triplice Allian a, -exige, além disso, a
prohibição de e levantarem outras fortificações que possam
ervir para impedir o livl'e tran ito Huvia1.
V. Ex. tem ponderadp ao Governo Imperial a difficuldade que

esta estipulação ofJerece.
A difficuldade é que o Governo Argentino actual se mostra

opposto âquella re tl'ic ão da soberania do Pal'aguay; e do facto
que motiva ou corrobora essa opinião de ter sido o dito Proto
collo de appl'ovado por um dos ramo do Congre so Legislativo
daquelle Estado, bem que o outro não pronuncia se ainda o seu
voto a respeito, deixando a que tão indecisa.

O Governo que presidia O' de tinos da Republica Argentina,
quando celelJl'ou-se o pacto da Alliança, não ubmetteu â appro
vação do Congres"o o Protocollo conjunctamente com o Tratado,
sem duvida por consider;ar. a disposição daquella tacitamente
comprehendida nas garantias geraes, que prescreve o mesmo
Tratado; e o facto é que o dito Protocollo jâ teve execu ão quanto
ao arrasamento da' fortificações e â divi ão por igual das prezas
de guerra.

Como quel~ que seja, porém, a falta de sancção prévia do Poder
Legislativo Argentino não seria hoje um embaraço, visto que
trata-se dos ajuste definitivos, que em todo o caso, teem de ser
submettido áquella sancção por parte do nosso Alliado.

O obice sério é a repugnancia .do Governo Argentino a exigir
aquella garan tia de paz. A sua oppo. ição torna-nos adio o aos
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olhos dos Paraguayos o lhe pre ·taria uma arma, se eUe a quizesso,
para disputar nossa justa e de 'intol'OS ada inltuencia n'aquella
Republica.

Es a condi('ão pôde li pel·tal· tambem, pOI parte do ParaguaJ',
a objecção de desigualdade notavel, se o me. mo pl'in'cipio não fUJo
applicavel ás mal'gen. al'gentina', na oxten ão ol1lpl'ehendida
em frente dos limites tio territol'io paraO'uayo.

Poderia alleO'ar que impedimos ao mais fraco a defeza do etl
territorio, ao mesmo que fica liV1'e aos Argentinos levantarem
fortificaçõe' em. frente a esse terl-itol'io, Yisto que o rfrentinos
são ribeirinhos da mal'gem e querda do Paraná, o o terão do ;'01'

da margem direita do rio Paraguay, 'ogundo o Tratado de
1.° de Maio.

Cumpre, entl'etanto, notai' que, devondo o ParaguaJ' ficai' neu
trali ado, es a objecção pel'de a ,'L1a fOl'ça em face da diver. idade
das condiçõe. e das consequencia. que d'ahi sos Utlr'iyam.

Emf;m, o Govepno Impepial entende que, .. e decididamente não
se puder obtel' accol'do entl'e O' alliado. papa tornal'- e efl'ectiva
aquella condição do Tl'atado de paz, e de todo não pudeI' realisar'
e te por e sa divergencia, então, o ó nesse aso, orá preferivel
que desistamos da dita condi~ão, não porque is'o ati faça ao
Governo Imperial, mas uni amente para re olver o clilelllma.

Para assim prôceder tepemo.. : 1.° a cOllveniencia de não rompei'
a negociação e pOI' ventupa o Tl'atado da Alliança; 2.° a conside
ração de que, embora seja cel'to lue aquella condição tem
exemplo em vario tl'atatado de paz, e recentemente no da
Potencias Alliada contra a Ru ia na guel'ra da Criméa, todavia
tambem é certo que, em caso de guerl'a como o Paraguay, não
valerão taes garantias, e que o eu terl'itorio pl'esta-so ao l'apido
estabelecimento de baleria , como a de CurupaJ'ty o Angustura.

Pelo que deixo expo.. to, cumprirá a V. Ex. procedei' obre este
ponto nos indicadas termos, segundo as di. posições em que achaI'
os nossos Alliados, ou a reluctancia que a referida condição
encontre da parte do vencido.

Tão cedo o Paraguay não podel'á pensar em levantar nova"
fortificações, e sempl'e fical'<'1. aos AlIiado . o dil'oito de reclamar,
collectiva e individualmente, contl'a as que j ulO'uem uma ameaça á
sua egurança, ou ao seu direito de livre tpansito. E te clil'eito
pôde mesmo ser expressado na h, pothose da renuncia.

A e;:;unda dil'ficuldade, já reconhecida por V. Ex., é a das in
demni. açõe por despeza.-, prejuizos e damno de guerra.

O Governo Argentino mo trou-. e di po to a ceder e quol'ia (lue
cedessemo o gasto de guerra. Esta pl'oposla l'ôPa mui grata ao
Paraguayos, mas n'esta parte e. tá o Govepno AI'gentino ligado á
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condi ão expre'::;a e posiiiva do Art. 14 do Tratado do ~.9 de Maio,
approvado pelo Congre o.

A genero 'idade do nos o Alliado explica-se naturalmente pelas
vantagen , que derivam da guerra com o dominio do territorio
das Missãe e de grande porLe do Chaco, quando o Brazil nada
ganha em tel'ritorio, e obre o Imperio pesou o maior onus da
guerra.

ó não podemos renunciar a esse direito, posto que reconhe
çamos que o Paraguay ficou arruinado e por muito' anno não
poderá pagar nem o juro dessa divida.

A maior difficuldade que offerece e ta condição, é a extrema
penuria a que ficou reduzida a Republica do Paraguay, e a omma
avultadi- ima do ga to de guel'ra. Só o Brailil de pendeu mais
de quatro cento mil conto de réi j o da Republica Argentina
não serão talvez inferiores a se enta mil contos, e ha ainda que
aCl'e. centar o da Republica do Uruguay, com a indemnisação
que e ta se garantiu pela ultima parte do Art. 14.

A renda do Paraguay parece que não alcan~a actualmente a
uuzento. mil patacões, e eu progl'e. so não pôde deixar de er
mui lento. Pl'esentemenLe acha-'e aquelle Govel'llo emtal apuro
lue suas leUras e tão sendo prote ·tadas, e procura elle recorrer
a expediente de e perados.

Releva, portanto, adoptar algum arbitrio, que, não endo a
renuncia de um direito tão importan te dos Alliados, tire á condição
o camcter de uma impo sibilidade ab oluta para o Paraguay.

E t al'bitl'io pôde ser o reconhecer, de de jil, á Republica do
Paraguay a obrigação daquella divida, e e tipular-se que, por
uma convenção e pecial, que será celebrada, o mais tardar, dentro
de dou' anno, c fixará a quantum de cada indemnisação á vista
do documentos officiaes de ada um do Govel'nos AlIiados, se
regulará a forma do pagamento, a quôta dos juros e da amorti
sação do capital, e se designarão a renda que tenham de ser
applicadas e. pecialmente o e se pagamento.

Dentro uesse praso se podera appl'eciar ou prever quaes o
recur os de que di ponha a RepÍJblica pal'a olução daquellacon·
-ideravel divida, e a l'educção que a politica e a equidade acon-
-elhem aos Alliados.

Deve, porém, er licito'o qualquer dos Alliados tratar separa
damente e sobre o objecto da dita convenção, na parte que lhe
for concernente.

As indemnisaçães de que acima fallei são a de E tado a
Estado. Resta considerar as indemnísações devidas a particu
lares, cidadãos ou habitantes dos Estados Alliados, pelos damnos

fi Ü



658 UM ESTADISTA DO DIPERlO

a pI'ejui7.0s cansados ás propl'iedade. e pe soas de se indi,'iduo
É um dil'eito tambem expre o no Tratado la AlIiança.

Essas reclamações deverão ser apre entadas pelos intere s.ado··
em praso l':lzoa"el, examinadas e liquidada por commi ',ões
mixtas, que e reunirão no Rio de Janeiro, Buenos Ayre e ~Ion

. teviçleo e Assumpção, 'eD'undo mai convier á Partes Contl'a'
tantes.

O pagamento da omma dos juro e quota de amol'tização da
referidas reclamaçõe não podel'á ubir annualmente a uma im
portancia que, mediante impo tos regulares, exceda á fOl'ça que
terá adquil'ido o Orçamento da Republi a do Paraguay no de
curso de um ou doi annos.

Importa, pois, que, liquidada e reconhecida e ta divida, eja
elIa paga em apolice , que \'ençam o jmo de 3 a 6 O/O, e a cuja
amortização e destine o que fór po ,ivel.

A este pagamento, como ao anteriol', se devem hypothecar o.
ben e rendas geraes da Republica, e especialmente os direitos
da Alfandegas.

Se alguma das Parte Contractante, por qualquer moti"o que
seja, deixaI' de nomeiar, no JH'a. o que marcar o Tl'atado, ou de
supprir a falta do I'e pectivos Commi al'ios e arbitros, o om
missarios e arbitro, da outra pat'te in teres ada pl'Ocederão inde
pendam ente, e ás suas decisões se sujeitará o Govemo, cujo
commi al'ios faltarem.

A neutralidade da Republica do Pal'aguay nos caso de guerl'a
entre os ,eus vizinhos, ou entre alguns destes e qualquer Po
tencia, parece ao Governo Imperial um dos meios de mantel' a
paz, a que se refere o Art. 12 do Tratado do 1.0 de Mal'ço, e uma
consequencia nece.. aria do estado de fl'aqueza em que a guel'ra
deixou essa Republica.

O Tratado de 2 de Janeiro de 1859, relativo á projectada neu
tralidade do Estado Ol'iental, do qual foram negociadol'es POI' parte
do Bl'azil V. Ex. e o Visconde de Uruguay, póde servil' para bem
definir aquella ideia, na parte que ver a e pecialmente obl'e a
neutralidade. Conviria completar es as disposiçõe , estilmlando
se, com o caracter de obriga ão, o voto do ultimo Congres o po
litico de Pari. , a que adherimos, i to é, que no ca. o de conflicto
entre o Paraguay e qualquer da Potencia AlIiada, ante de
'recorrer á guerra, se deverá empl'egar o meio pacifico dos bons
officios de uma nação amiga.

A essas estipulações se prende a gal'antia collectiva, e tipulada
no Tratado do 1.0 de Março, a favor da independencia, soberania

'e integridade territorial da Republica do Paraguay.
O Tratado da Allfança veda a incorporação ou protectorado
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de sa Republica, em relação ao Alliados, como consequencia da
presente guerra; e estabelece a garantia collectiva por e paço
:ómente de cinco anno·. A deducção da pl'imeira parte da clau-

ula póde fazer crer que se tem em vista ulteriol' a extincção da
nacionalidade pal'agua~'a. A limitação de cinco annos pal'a a ga
mntia collectiva induz á mesma desconfiança.

e, porém, o Governo Argentino não acceder a um compro
mi 80 em taes re tl'icçõe , como não podemo exigir mais do
<Jue aquillo que e tá no Tratado, adoptar-se·ha o que ne te e e ti
pulou, porque alii se falia de garantia collectiva, e fica sempl'e
salyo ao Impel'io defender, por i ó, a exi tencia daquella na
cionalidade. Ainda a im, cumprirá que a redacção remova as
dubiedade, que a lettra do Tratado su cita.

Tratado de limite .

o Tratado do 1.0 de laio rcconheceu com o terl'itorio argentino
não ó o de Mi sões, que os Paraguayos oe upal'am de de a sua
independencia, en tl'e o Paraná e o l'uguaj', ma ainda toda a
mal'gem di!' ita do rio Paraguay até à Bahia ecrl'a, onde o Al'
"'entino não tinham pos e alguma.

FelizIT\ento a declal'açõe' do nosso \lliado de que não quel'
u. ar do dil'eito de "encedor para obter o reconbecimento do seu
allegado dir ito ao Cbaco, a éria I'eluctancia já manife tada por
parte do Paracruaj' á perda de.. e tel'ritorio, e sobretudo a decla
ração flue V. Ex. obtcve em uas confel'encias com o PlenipoLen-

iario rgentino, Dr D. laliano Varela, que então reunia o
cal'go dc :Ministro das Relações Exteriore , attenuam muito a.
diffi uldade que e ta que tão apresentava.

O Governo ArO'entino declul'ou a V. Ex. (do stá tambem no
conhe imento do govemo Pal'aguayo) que não prctende pa sal'
do Pil omayo. É na verdade o mais que póde pretender, ._em
fazer uma gl'ande violencia ao Paraguay. É ponto este, sobl'e o
que V. Ex. leve empregai' todo o e fOl'ço.

1 es-e ca. o, a divi a al'gentina deve ser o umço meridional
daquelle affluente. Ficará para seI' devidida, entre a Republica
do Pal'aguay e a Bolivia, a propriedade ela zona fluvial, que se
e-tende elo Pilcomayo até a Bahia ogl'a.

ão temos, em rigol', que intervir na questão da Bolivia ou
seja com a Republica Al'gentina, a qual disputa a parte do chaco,
que fica ao Sul daquella afftuente, ou eja com a Republica do
Paraguay. O que no. cumpre é resolver, corno o temos feito,
pela forma mai' conveniente, no. sa respon abilidade para com
aquella Republica.
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Se, poréLD, o representante da Bolivia . e apresentar durante a
negociação dos Alliados, e reclamaI' pelos dieeito de ua nac;ão,
sem açlmitil-o nas negocia ões da \lliança, á que é extl'anho
excepto no que re peitar aos eerrulamento de policia fluvial, de
veeemo mostraI' a melhoe vontade paea que uas pretellçõe'
sejam attendida' de modo que se conciliem com o. do outl'O,
intere. sado.

Não supponbo que o momento seja opportuno paIa que a Re
publica Argentina e a do Paraguay :e entendam definitivamente
0\ re seu limites com a Bolivia; mas a dal'-'e o ca o de que

reeem ellas resolver e a que tão, devemo acon elhar o PaeaO'uay
que limite o . eu dominio 'obre o Chaco, a paetir do Pilcomayo,
affluente mai' peoximo á embocadura do Apa, ficando paea a
Bolivia a outea parte, que se estende dessa paete até á Bahia
Negea.

A ilha do Atajó, situada na embocadura do rio Paeaguay, muitQ
convirá que pertença á Republica do I al'aguay, porque 6 a chave
de se rio, como 1al,tim Garcia o é do Ueuguay e do I araná.

Segundo a planta (lue V. Ex. mandou ultimamente levantai'
por um of'flcial da no :a e. quadea, o canal ma.is navegavel é o que
sepaea a ilha da marO'em paraguaya, e, quanto ás di ·tancias, se
em alguns pontos. ão menores em relação a cOflta paraguaya, em
geral a ilha se approxima mai da Chaco.

Poe , ua situação, pois, a ilha. pertence ma.i <'L margem argen
tina do que á paraguaya, e sendo certo que o Governo Argentino
tem em vista a poso e daquella po..ição, muito (lifficil ~el'á obtel'
para a Relmblica do Paraguay o dominio da ilha. Todavia o Go
verno Imperial espera que V. Ex. fará tudo quanto. eja pO' 'ivel
para conseo'uir este resultado, allegando a po se anterioe do. para
guayo' e a nece 'idades que eUes tem daquella posiC;ão para a" ua
policia l1uviaJ, necessidade que não vigora a favor da Conl'ede
ração, que tem o vizinbo porto de Corrientes.

Em todo o ca o, convem que a ilha eja. neutralisada, e que
nella e não pos am levanta.r fortificações ou bateria, endo i.:to
expresso afim de evitar a questão que. e tem uscitado are 'poito
ele Martim Garcia. Se a ilha for paraguaya a 'ua neutmlização
ficaeá comprehendida na condição O'eral da me ma natureza
que se recommenda a respeito de todo o territorio paraguayo ;
ma convirá fazer menção especial a esse re p iLo para e. tabe
eceI a prohibição de ser a iI ha aI'mada ou fortificada, ,e não fOI'

adoptada a re:tricção O'eraI do que falIe o Protocollo annexo ao
Tratado de L' de Maio.

Pelo lue respeita aos limites do Bl'azil, o Governo Imperial
mantem a declaração, já feita por V. Ex. em conferencia veI baes,
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e a que alindem sua notas e memomndos, de que mostrando-se
generoso o nos o AlIiado, quanto ao territorio do Chaco, desisti
remos da lin lIa do 19urey, ficando como nos a divisa, do lado do
Paraná, o salto da.. ete quédas, divisa ja em outro tempo pro
po'ta pelo proprio Governo Paraguayo. É excusado dizer a V.~Ex.

que, quanto á, diyj a do _ ol'te, o Tratado deve designar o galho
m ridional do Apa, e de larar que a ilha do Pão d'Assucar no,.;
pertence.

D pois de ajustado definitivamente esses nos!>os limites, convem
que V. Ex., mediante !'oda a descrição, veja se seria facil conse
guir no fu!'uro a acqui ição de uma facha de territorio na con
tluencia do Apa, no lado de ma!'gem e..querda ou paraguaya.
Poucas milha de~. e terreno elevado. que fica vizinho do erro
do Itapu li e Pedl'as Partidas, servir-nos·hia pal'a os depo ito' de
aba tecimento aos no o estancieiro. da' cab ceira do Apa, de
l\Iiranda e do ioac, Brilhante, etc., que de outro modo só po
derão suppl'ir-. e do -aI e outl'O' genero. de pl'imeira neces idade
pela longa via e rodeio do rio Mil'anda.

e V. Ex. encontl'al' bõa disposição, poderá allegar. não só a
ces ão que fazemos do 100u1'ey, para demonstraI' que não temos o
pensamento de acquisição tel'l'itorial,ma' indicar que fique con
.. iO"nado que is. o seria objecto de uma tl'an ac ão futura, 1)a1'a
quando se ten ha de 1 egular o pagamento da indemnisação pecu
nialÍa, que nos deve a Republica.

Recommendo a V. Ex., se tiver tempo para ir a Matto Grosso,
como seria muito util, pelas informaçõe' que tl'aria ao Governo
ImpCI'ial sobl'e as necessidades d'aqueIla Pro (ncia, examine as
condições que deva ler a referida acquisição, seu limite, natu
rae e valol' e. timativo.

A prompta demarcaçlLO das fronteiras é objecto da maior im
pOl'tancia. O· tratado e peciaes devem marcaI' prazo CUl'to para
;;e dar começo a essas operações, e regular a nomeação do
Commi arjos.

Se alguma da Parte Contl'actantes, qualquer que seja o mo
tivo, deixar de nomeia!', no praso aju. Lado, o seus commi ario.. ,
ou. na f<1lta do nomeiado, deixai' de o suppril' logo, o commissario
da outl'a Pal'le Contl'acta11te procedera a dema!'cação, e esta será
julgada valida Illediante a in pecção e o parecer de um cOl11mi:-
.'al'io nomeiado pelos outl'O_ alliados nã.o interessados na que tão.

Indicados estes pon tos capitaes, que são qua i todo o Tratado
da paz, nada ma.is é pl>eciso ponderar a V. Ex., que conhece per
feitamente todos os documentos de sua negociação, e está bem
compenetrado das vistas do Govel'l1o Imperial. Não obstante,
chamarei ainda a attenç'üo de V. Ex. pal'a uma questão, que se



662 mI ESTADISTA DO IMPERIO

pl'ende ao Tratado commum de paz ou ao Compromis os que
entre i e tipularam os AlIiado", relativamente á execução do
aju. te' qu celeLral'em com a Republica do Pal'aguay om con
formidade de seu pacto de AlIiança.

Será indi pen avel con_en'ar no territorio paraguayo alguma
fOl'ça do. Alliado para manutenção da ordem e execução do
aju tes definitivos da paz? Re pondida a questão pela aflil'mativa,
s6 então, em ajuste especial se fixaria o numero das força. , o
pl'aso de ua con er\'ação e amai' condiçõe que forem preci as,

V. Ex. ·re olverá esta questão de accordo com o AlIiados :
tendo, porém, presente que o Governo Imperial deseja retirar o
resto de nossa, forças do Paragua~', o mai bl'evemente po . ivcl,
depois de negociados os ajll-tes dcfiniti vo::;.

Muito e timaria, desde então, não conservar no Paraguay. enão
alguma força na 'al, que perten a á estação do Matto Gros o ou á
do Rio da Prata, confiando ornai á guarnição de sua fronteiL'a.

Por ultimo cllamal'ei a atten(:ão de V. Ex. l)ara no sa clue tão
de limite com a Republica Argentina. El'a logico que quando
in creveram no Tratado da Tl'iplice AlIiança a de iO'nação de
suas fronteiras com a Republica do I araguay, o' dous AlIiado,,:
resolves em ao mesmo tempo aquella sua pendencia que é de tão
facil ac ordo.

Se o Go\'erno Argentino pl'estar-se agol'a a tão nece ario
ajuste, V. Ex. fará mai: um seniço ao lmperio 01 tendo o reco
nhecimento daquella fronteira, conforme o Tratado pl'ecedente,
que foi a ignado por V. Ex. na cidade do Paraná em 1tl ele
Dezembro de 1 57.

Tenho a honra se renovar a V. Ex. as segul'ança da minha
perfeita e tilla e distincta con ideração.

(Assignado) VISCONDE DE S. VICENTE.

Ao Sr. Conselheiro José Maria da Silva Paranhos.

V. - Accordo Mitre-S. Vicente, de 19 de Novembro
de 1872.

Reunidos os 81'S. Plenipotenciarios, na conformidade do con
vencionado na ultima conferencia, procederam á revi. ão da re
dac ão do artigos do accordo, constan te dos pl'otocollos antel'iore ,
cujo texto é o seguinte:

ARTIGO 1.0 - Fica accordado e declarado que o Tratado de
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Alliança do L" do Maio de 1 65, continúa em seu posivivo e pleno
vig r, e, con equentemente, que o Beazil está di po to a cumprir
toda~ a obrigaçõe reciproca que elle impõe ao AlIiado e a
dar e acceitar todas as garantia que elle a ignala.

ART. 2.°_ Fica tambem de<:laeado e accordado que o tratados
de ump<;ão, celebrado por parte do Beazil em 9 e 18 de Ja-
neiro de 1872, continuam em . eu po itivo e pleno vigor. Depoi
que o outro. Alliado llverem concluido o seus aju. tes definitivo
com o Paraguay, declaeal'-se-lta em protocollo, ou por meio de
nota l'ever ae~ e o julgarem preci o, que todo es e aju tes
ficam ob a gamntia reciproca c tipulada no al'tigo 17 do Tratado
lo 1.° d Maio de 1 1\5.

RT. 3.° - A Republica .\.rgentina negociará por sua pal'te
'om o Pamguay o respecti\'o tratados definitivo de paz, com
moI' ia e navegação, a im como de limites com uj('ição ao Tra
tado de Allian<;a.

O E tado Oriental será convidado para que da mesma fárma,
conjun lamente com a Republica Al'gontina ou eparadamente,
como f0r do eu ageado, c.elebre lambem com o ParaO'uay os seu
aju t de paz, commercio e navegaç"í.o.

ART. 4.° - O Goveeno Imperial coopel'al'á el'ficazmenle com
sua força moral, [uando o alliados jujO'ue'll 0ppol'tuno, para que
a Hepublica l'gentina e o E ta lo Ol'iental cheguem a um ac oedo
amigavel com o Paraguay a re peito do tratados definiti,ros, a
que e ref'el'e o Pacto da Alliança.

.\.RT. 5.° - e a Repul lica do Pal'aguay não e prestar a um
accurdo amiO'avel, o BraziJ com os demais AlIiados examinarão a
que tão e combinarão entre i o meios mai peoprio pal'a ga-
l'antir a paz, supel'ando a difficuldade·. .

ART. 6.° -O Beazil e a Republica Argentina retit'arão a fOI'ça
de seu exercito, que ainda con er,arem no territorio Paraguayo,
tl'oz mezes depois de elebrados o tratados definitivos de paz
entl'e o AlIiado e a Republica do Pamguay, ou ante, e ambo
o alliado assim o accordarem entre si.

e a celebra ão dos ditos tl'a tados po, tergár-, e por mais de
ei mezes, contados de data de te accoedo, o Brazil e a Republica

Argentina e entenderão afim de mal'car um prazo razoavel para
a de~occupação.

Fi a entendido que o Beazil desoccupaeá ao me mo tempo a
ilha do tajo.

ART. 9.° - Concluidos o aju, te definitivo. dos outros AlIiados
ficará em pleno e inteiro vigor o compromisso da garantia coUe
ctiva de rodos elles a favor da independencia e integeidade da
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Republica do Paraguay, nos termo dos artigos 8 e 9 do tratado
de alliança do 10, de 1laio de 1865, e do artigos 15 e 10 do accordo
de Bueno -Ayres, expre so no protocollo de 30 de Dezembl'o
de 1870,·

ART. 10. 0
- Continuá em seu pleno vigor o accôrdo preliminar

de paz de 20 de Junho de 1870.
Os demais pactos que dependam de commun accôrdo entre o

ali iados, serão materia de convenções entre o me mo , depoi.
de celebrados os tratados definitivos.

ART. l1.b - O Brazil e a Republica Argentina convi.darã.o, por
meio de notas, entregues imultaneamente a Republica Oriental,
na qualidade de AlIiada para prestar sua accessão ao presente
accôrdo.

E havendo os Snrs. Plenipoten iarios verificado que os artigo
transcriptos se achavam no termo. preci os que tinham ajustado
na conferencias anteriores, resolveram dar por finda a negocia
ção, felicitando-se mutuamente pelo exito satisfactorio que tivem
e que em duvida será apreciavel penhor da paz e da cordialidade
das relações entre os re pectivos paize .

(A.ssignaclos) MARQUEZ DE S. VICENTE;

BAnTROLO~I1:: ~lITRE.



INDIOE

DO TERCEIRO TOMO (186~-1878)

LIVRO QUI ITO

QUÉDA DOS PROGRESSISTAS (i86ê-i868)
O COMEÇO DA SITUAÇÃO CONSERVADORA (i868-i872)

CAPITULO I

Terceiro Ministerio Zacharias. - Nabuco entra para
o Conselho de Estado

1. - O Gabinete. - O Imperialismo. . . . . . . . . .. 1
II. - Nomeação de Nabuco para o Conselho de Estado. 

Projectos de S. Vicente; Conselhos de Presiden-
cia, Reforma do' Conselho do Estado, Abertura do
Amazonas, Emancipação. . . . . . . . . . . .. fi

CAPITULO II

Elaboração da lei de Setembro no Conselho de Estado

1. - A Escravidão até 18G6. . . . . . . . . . . . .. 22
II. - Os projectos de S. Vincente (186G). . . . . . .. 27

III. - Primeira discussão no Conselho de Estado (1867) . 42
IV. - Projecto da commi. são. Na:buco relator (18G8) .. fi5



ô66 IKDICE

V. - Di cu .ão do projecto . . . . . . . . . . .. 74
VI. - Confronto dos trabalhos do Con elho de Estado e da

lei de 28 de Setembl'o . . . . . . . . . . . . .. 83

CAPITULO III

o Gabinete Zacharias e a Guerra. - Votos de Nabuco
no Conselho de Estado

I. - A parte do Gabinete na campanha do Paraguay. -
O Ministro da Marinha. - r omeação de Caxia 86

JI. - Desejo elo Conde d'Eu de seguir pal'a a guerra. .. 91
JIJ. - Alfol'ria dos escravos para o exel'cito , 93
IV. - A que tão do. limites Argentinos com o Paragua..

- Jnhabil-itação da familia de Lopez. . . . . .. D7
V. - Amnistia no Estado Oriental. - navegação da

Lagóa-Mirin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

CAPITULO IV

o 16 de Julho' (1868)

I. - A divisão dos Liberaes. Tendencias republicanas,
Eleições de 1866. . . . . . . . . . . . . . •. 105

II. - A que lão Caxias: Voto de Nabuco. . . . . . .. 109
m. - Demissão de Zacharias : chamada de ltaborahy . 116
JV. - Attitude de Nabuco. - O soriLes. . . . . . •. 118
V. - Nabuco ustenta perante o Imperador o principio

- O reirei na enão governa. Dissolução. • • . . 127

CAPITULO V

Nabuco Chefe Liberal

1. - Fundação do Centro Liberal. Nabuco Presidente. 130
II. - Nabuco á testa da propaganda abolicionista (1868

(1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1M
m. - Abstenção. abuco e Saraiva. Carta de Saraiva sobre

o poder da Corôa. . . . . . . . . . '. . . . . . . 138
IV. - O Pl'ogramma. O Manifesto: Reforma ou Revolução. 145



INDlCE

CAPITULO VI

Gabinete Itaborahy (1868-1870)

667

1. - Ses ão de 1869. Di cur o do 15 de Junho. . 151
II. -- O fim da guerra. - A Campanha do Para""uay . 157

III. - O Conde d'Eu e a E craYidão Paraguaya. . . . 16'
IV. - A e ão de 1870. - E_for o de abuco pela eman

cipação. - Indi a o succe SOl' de Itabol'ahy a seu
collegas. - Appello ao Imperador . . . . . . .. 16-1

V. - O additivo obre a que. tão do e crayos : qUdcla do
Gabinete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ l

CAPITULO vn

Gabinete S. Vicente (1870-1871)

1. - O Gabinete e seu proo-ramma. . . . . . . . r
II. - pparecimento do pat-tido Republi ano. - A Repu-

blica. ~ / /. . . . . . • . . . . . . . . . . 1 7
III. - O Manife to Zacharia . . . . . . . . . . . . 19
IV. - Attitude do Liberae. - S. Vicente resigna. 19G

CAPITULO VIlI

Ascensão de Rio-Branco. A Lei de Emancipação

I. - FOl mação uo Gal inete. - O Presidente do Con-
elho . . . . . . . . . . . . . . . 202

II. - Viagem do Imperador á Europa. A lei da. Re-
""encia. . . . . . . . . . . . . . . . 20

III. - Attitude dos Liberae perante a reforma. . 214
IV. - Discurso de Nabuco. . • • . . . . . . . . 220

V. - Di cursos de Salle , Souza-Franco e Octaviano. 228
VI. - A caracter de reforma. . . . . . . . . . . .. 232

VII. - A pal'ta de cada um. . . . . . . . . . . . . . • 235
VIII. - De gosto no partido Liberal pelo apoio prestado a

Rio-Branco; respo ·ta de Nabuco. • . . . . . . 250



068 INDICE

CAPlTULO IX

Reforma Judiciaria de Sayão Lobato (1871).
A dissolução de 1872

1. - A politi a das refol'LUas liberae.. . . . . . . . . . 256
II. - A refol'ma Judicial'ia. . . . . . . . . . . . . . . . 257

III. - Lucta el1tl'e Paulino e Rio-Bean o. - Denota do Ga-
binete. - Di sol ução. .. 263

LIVRO SEIS

OS ULTIMOS ANNOS (1872-1878).

CAPlTULO I

A Questão Argentina

1. - Posic;ão de Nabuco. - As suas tl'e' phase . - A
I)hases de Rio-BI'anco. . . . . . . . . . .. 269

11. - Defesa do Paragua~r (1867-1872). ~Iaeiano Varela. . 276
111. - O direito de conqui ta. - Dis ueso de )labuco. . . 289

IV. - Segunda Missão Rio-Bl'anco. - Teo a de papeis
.de ambos o lados. - TejedOl·. . . . . . . . . 298

V. - O eoup cl'éelat de Cotegige (1872). . . . . . . . . 307
VI. - MisSllO Mitre ao Bl"azil. - A 01' lo Mitl'e S. Vi-

cen te (1872). . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
VII. - Mitee mandado ao ParaguaJ'. - Prospo.'ta de a1'1 i

tramen to. Attitude do Brazil. . . . . . . . . . 329
VllI. - Novo perigo de guerra. ii. ão Tejedor ao Rio de

Janeiro (1875). Seu de. enlace. . . . . . . . . . 34!-J
IX. - Solu ão final (1876). A linha do Pilcomayo e arbi

tl'amento. r abuco e a Paz. . . . . . . . . . . 357



INDICE

CAPITULO II

A questão Religiosa (1873-1875)

669

1. - liO"em da Que tão R li ..io::;a . . . . . . . 364
II. - Que. tão roligio'a no COIl elho de Estado. 3üei

m. - A ~Ií' ão Ponedo. . . . . . . . . . . . . . 375
IV. - ondemnação do Bispo' (1874). A Amni tia (1875) 38:.
V. - O Impemdor o a Igreja.. - A pa torai ColJectua de

1 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
VI. - 1 Tabu o o a refol'ma l'eligio a . - A-' a"piraçõo: 394

VJJ. - TabllCO como c.tadista atholi o. - O· seus doif'
entimentos pI' pond l'antes. - Hjtl0thesos de coo-

tli to onlt'e 0110 . . . • . . . . . . . • . • . . • 408

APJTULO IIJ

Fastigio e quéda de Rio-Branco (1872-1875). - Gabinete
Caxias-Cotegipe (1875-1878)

I. - Retrabimeuto gl'adual de abuco. A - cau a 417
11. - Se ~õe de 1 73 e 1874. lei da con, cripção. . . . 422
m. - e ão de 1 75. Reforma Eleitoral. - Retirada de

Rio-Branco. q Gabinete Caxia. Volte-face do
Cotegipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

n. - Fim da Ses ão. Kabu o e o Cl'oclito Real. - A Elei-
çõo de 186G. , . . . . . . . . . . . . . . . 439

V. - Politica do novo Gabinete. - A es ão de 1877. . . 4 3

CAPITULO IV

Nabuco Advogado

1. - Estylo l'ore 11 'e de Nabuco. . . . . . . . . . . . . . 4lG
II. - Questão {auá contl'ê'\, loura. A cusação de Mauá a

Nabuco, . ua dere ·a. S u codigo ethico de advo
gado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

JI!. - Impedimentos politico do Nabuco na advocacia. . . 457
IV. - Pre idente do Institu to do' \dyogado . A si teu ia

judiciaI ia. . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • 459



670 l?\DICE

CAPITULO V

Nabuco Conselheiro de Estado

I. - Pre edentes . . . . . . 405
II. - Questões de E crayiclão. 4G8

mo - Direito Admini trauvo . 4i4.

IV. - Direito Ecclesia tico . . 480
V. - Direito lili tar. Que tõe de furo. Qualificação de

Crime 1ilitaro Coi a Julgada. . . . . . . . . . <1;3
VI. - Direito Iuternacional Privado. Questões de na io

nalidades . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 4 7
VII. - Questões Diplomaticas. Questões Americana. Di-

reito Amel'icano. o o o . 4a3
VIIl. - Direito Penal o . o o o . o . . . 497

IX. - Direito Civil e Commercialo o . o 499
X. - O estylo e a autoridade de _ abuco -199

CAPITULO VI

o Codigo Civil

I. - Os Precedentes . . o . .
II. - A historia de Teixeira de Freita

lII. - A histol'ia de Nabuco o .

C PITULO VII

504
50U
521

Ascenção Liberal. A Morte (1878) . . • . 5-11

C \.PITULO vm

Nabuco e a Monarchia

1. - o fim do Imperio (1868-1889) ..
11. - A linha politica do Reinado •.

III. - Politica monarchica de abuco.

552
553
570



INDICE

C PITULO IX

o Homem. - O Estadista

1. - Tl'a~o mOl'ae . . . .
II. - O ol'atior .

III. - Seu e pirito politico.
IV. - _ abuco e a actual Republica. - Conje tUl'a
V. - eu tra o na posteridade .

APPENDICE

671

5 O
5
593
G03
007

1. - InsL1'ucr;ões ao I\larquez de Caxia em 21 de Outubro
de 1866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gil

II. - Confronto dos tl'abalho do onselho de Estado com
a lei tio 28 de Setembro de 1871 . . . . . . . . . 61.1

III. - Instrucçõe de 1.0 de F vereiro de 1 69, dada ao
Con elheiro Jo é Maria da Silva Paranho. (depoi
Vi conde do Rio-Branco) para a ua :Mi ão E pe-
cial no Rio da Prata e Paragua . . . . . . . • . 643

IV. - ln tl'ucções de 12 de utubro de 1 70 ao me mo chefe
de Mis ão E pecial. • . . . . . . . . . . . . 651

V. - AccordoMitre- . Vi ente, de 19 de 1 ovembl'O 1 72. 662

Pariz. - Typ. GARNTEn IRlIÃOS, 6, rlla dos aints-peres. 36~. U19.



MEMORIAS DO

-"~~~~~

MEU TEMPO!

'l'l'(\. Caruiel' Il'Iuao , 6, I'!ln dcs Sninls-I'CI'cs, Pal'i7.. ~~~~~~~~,

Pelo Con, elliril'O J. .M. PrmElRA nA Sn,\'A. ':,a e(li~ão l'e I' i. til, cOl'recta e augmentada.
3 1'5. in-4·0 . . . . . . . . . . . . . 20:000

Por TIIIlOTO:'iLO 1\]llll11lLLES DA SILVA, official reformado da armada. " gro~:o I'olume
in-8° lJiLidanlenlc imp1'csso, br. 3S000, cuco . . . . . . . . . . . . .. 4$000

!:í$000
G$OOO

55000

lto '000

BRAZIL

BRAZILEI RA

DO BRAZIL

DO

NAVAL

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

Pelo Conselheiro J. M. PEREIRA DA SILVA
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lidades dos homens politico, o caracLer !leI de D. Pedro LI, com uma imparcialidade
e clareza elogiadas por todos quantos L6m lido eslll imporlanlo obra.
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De 1831-1840, pelo Conselheiro J, 1\1. PEREIRA 1M SI/.VA. 1 v. in-4° bl'.
cnc . , . . . . . . . . . .
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