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IMPÉRIO
V

SEGUNDO REINADO
(1840-1889)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUÇÃO

Por ora a cor do go ver no é pu ra men te mi li tar e de ve rá ser as sim.
O fato foi de les, de les só, por que a co la bo ra ção do ele men to ci vil

 foi qua se nula. O povo as sis tiu àqui lo bes ti a li za do, atô ni to,
 sur pre so, sem co nhe cer o que sig ni fi ca va.

ARISTIDES LOBO 

O Pri me i ro Re i na do con so li da ra a Inde pen dên cia, e um de seus
“mi la gres”, a uni da de ter ri to ri al e cul tu ral, lin güís ti ca e po lí ti ca,
atri bu í da ora a sub je tivas qua li da des do co lo ni za dor em po bre ci do,

ora aos atri bu tos de um ver da deiro Es ta do ab so lu to e cen tra li za do que já pos -
su i ría mos na Inde pen dên cia,1 cen tra lis mo de ra í zes co lo ni a is e his tó ri cas con -
tra o qual, no Se gun do Re i nado, lu ta rão os li be ra is no ple i to fe de ra lis ta de
ape lo oli gár qui co que adiará a cons ciên cia re pu bli ca na, pois a des cen tra li za ção
so bre le va rá a pugna do novo re gi me. 

Se é ain da o Pri me i ro Re i na do quem afir ma o país como na ção
poli ti ca men te so be ra na, coube à Re gên cia lan çar as ba ses de um sis te ma
polí ti co que o Se gun do Re i na do con so li da rá para ver cair por ter ra, ca in do
com ele: o par la men ta ris mo. 

O Esta do li be ral-parlamentar, de ca rá ter ci vil, com a su bor di nação
das For ças Arma das ao mo nar ca e ao ga bi ne te, que só ra ra men te de i xam de
ocu par com ci vis as pas tas do Exér ci to e da Arma da, será a trans po si ção,
1 MANCHESTER, Allan K. “A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro”, in

KEITH, Henry H.; EDWARDS,  S. F. Conflito e continuidade na sociedade brasileira (ensaios). Rio
de Janeiro, Civilização Brasileira, 1970, pág. 177. RODRIGUES, José Honório. Conciliação e
reforma no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1982, págs. 66-130, é dos autores
brasileiros mais entusiasmados: “Ao final, no Império, se podia dizer que os processos
civilizatórios dominavam os primitivos, quer na liderança, quer no povo, e ambos
podem se orgulhar de algumas vitórias incontestáveis, tais como a unidade política, a
integridade territorial, o regime representativo e a garantia das liberdades individuais.”



hí bri da, para São Cris tó vão, das ex pe riên ci as par la men ta res in gle sa e francesa,2

após a ex pe riên cia qua se fe de ra ti va e qua se re pu bli ca na que se su ce de rá à
re gên cia tri na, com o go ver no exer ci do por um re gen te (pre si den te) úni co,
ele ti vo, ele i to para um man da to de qua tro anos.

O sis te ma par la men ta ris ta, ra ti fi ca do pelo De cre to de 20 de ju lho de
1847 (que cria a fi gu ra do pre si den te de Con se lho), é um sis te ma dual, fun da do
no Po der Mo de ra dor do mo nar ca, en fe i xa do nas mãos ir res pon sá ve is do im pe ra -
dor; se a cri a ção da fi gu ra do pre si den te de Con se lho com ple ta a fic ção le gal da
mo nar quia nos mol des in gle ses, o mi me tis mo de nos sas eli tes ino va, fa zen do com
que a ação mo de ra do ra do im pe ra dor, de arma ex cep ci o nal – me di da para as
horas emer gen ci a is, ex tre ma das, si tu a ções ma i o res – trans for me-se en tre nós em
ato de ro ti na, al te ran do o pa pel do so be ra no e o ca rá ter da mo nar quia, uma exem -
pla rís si ma de mo cra cia “re pre sen ta ti va” na qual o Se na do é com pos to pela von ta -
de do mo nar ca, as pre si dên ci as pro vin ci a is ocu pa das por de le ga dos do go ver no
cen tral, as Câ ma ras cons ti tu í das por ele i ções sem ele i to res e sem voto, de ri va das
de um pro ces so ele i to ral dis cri mi na tó rio, cen si tá rio e cor rup to.

Des sa ab so lu ta au sên cia de ra í zes, re sul ta um par la men ta ris mo
sem sis te ma po lí ti co-par ti dá rio (e pa re ce mes mo que ao mo nar ca ilus tra do não 
agra da vam nem os par ti dos nem a vida po lí ti ca), par ti dos sem iden ti da de,
con fun di dos na ro ti na das su ces sões al ter na das ou com pos tas, como no Ga bi -
ne te da Con ci li a ção; mas eram tam bém con fun di dos nas ro ti nas das com po si -
ções par ti lha das. O cha ma do pri me i ro qüin qüê nio li be ral (1844-1848), as sim,
não se ria uma fase de pre do mí nio ex clu si vo, tan to quan to não o fo ram os qua -
tor ze anos da di ta du ra con ser va do ra (1848-1862).

 O Ga bi ne te da Con ci li a ção (1853-1857) é aci ma de tudo a con ci -
li a ção do po der da la vou ra ca fe e i ra; aliás, os pro je tos do Impé rio sem pre se re -
a li zam na con ci li a ção, con ci li a ção de in te res ses eco nô mi cos mal per ce bi dos pe -
las pou co re le van tes dis cus sões dos pa re ci dís si mos li be ra is re a ci o ná ri os e
con ser va do res “pro gres sis tas” uns e ou tros con fun di dos na Liga Pro gres sis ta,
tes te mu nho do fra cas so do ca mi nho par ti dá rio como ins tru men to de vi a bi li za ção 
po lí ti ca. 

Por isso mes mo, a ca rac te rís ti ca fun da men tal do Impé rio é o seu ca -
rá ter con ser va dor, con ser va dor da es tru tu ra co lo ni al3 que no Se gun do Re i na do
pro cu ra a con ci li a ção con tem po râ nea da ex pan são da la vou ra ca fe e i ra, da ex -
tin ção do trá fi co ne gre i ro e da ta ri fa Alves Bran co (logo der ro ga da pela ta -
ri fa Fer raz), con tra a qual lu ta va a es tru tu ra co lo ni al re pre sen ta da não só
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2 FAORO, Raimundo. Os donos do poder.  Porto Alegre, Globo, 1975, I, pág. 344.
3 SANTOS, Joel Rufino dos et al. Da Independência à república. Rio de Janeiro, Ministério da

Educação e Cultura, 1964, p. 37.



pela gran de la vou ra do café e pelo la ti fún dio, mas tam bém pelo co mér cio,
bra si le i ro ou in glês, as so ci a dos to dos aos in te res ses in gle ses, os in te res ses da
gran de pro pri e da de e da im por ta ção de ma nu fa tu ra dos, in te res ses com os qua is
era in com pa tí vel o de sen vol vi men to da in dús tria na ci o nal. O fra cas so de Mauá 
é re tra to da pura ló gi ca ru ral.

Na Co lô nia e na Inde pen dên cia, os por tos li vres para a li vre en tra da 
dos pro dutos in gle ses; no Impé rio, o li vre-cambismo que im pos si bi li ta rá a
indus tri a li za ção. Aí es tão as ba ses da cons tru ção de uma eco no mia ca pi ta lis ta
de pen den te, na qual se des cobria o Bra sil no fi nal do sé cu lo XX. 

Como lem bra José Ho nó rio Ro dri gues,4 o pro je to da con ci li a ção
era a de fe sa da or dem, em nome da gran de pro pri e da de, que teve em Na bu co de
Ara ú jo seu gran de tri bu no, or dem cujo ob je ti vo era evi tar a ali an ça dos
libera is di tos ra di ca is ou exal ta dos com as corren tes ma me lu cas ou ra di ca is,
ame a çan do o po der eco nô mi co do la ti fún dio que care cia de tran qüi li da de e de 
or dem,5 e de li ber da de, para seus se nho res, para seus ne gó ci os, daí o lema
ordem e li ber da de que mais tar de, na Re pú bli ca po si ti vis ta, será re to ma do
com pe que na al te ra ção. 

Esse re gi me já foi cha ma do de “de mo cra cia co ro a da” pe los seus
co ri fe us,6 de re pú bli ca co ro a da pe los seus crí ti cos, e mes mo de di ta du ra, por que,
nele, D. Pe dro, “[...] con for ma do no exer cí cio do des po tis mo que se es for ça
seja bran do e pa cí fi co”, é um “di ta dor po pu lar e fis cal do go ver no”.7 

O sis te ma po lí ti co

Na mo nar quia par la men tar bra si le i ra do Se gun do Re i na do, de
ori gem con sen su al,8 o Po der Mo de ra dor é atri bu i ção pri va ti va do im pe rador,
cu jos atos são ina pre ciá ve is, seja pelo Ga bi ne te, seja pela Câ ma ra. 

O im pe ra dor, des de 1843, sem que es ti ves se a aten der im po si ção
cons ti tu ci o nal, re nun ci a ra ao di re i to de no me ar seus mi nis tros, mas se
inves ti ra de um ou tro po der, o de es co lher li vre men te os che fes e de po is pre -
si dentes dos ga bi ne tes, o que per mi tia ao Po der Mo de ra dor go ver nar sem
regras com os par ti dos.9 
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4 Ob. cit., pág. 59.
5 Idem. Ibidem, pág. 57.
6 TORRES, João Camilo de Oliveira. Interpretação da realidade brasileira. Rio de Janeiro. José

Olímpio, 1969, pág. 191.
7 FAORO, Raimundo. Ob. cit., págs. 356-7.
8 ALBUQUERQUE, Manuel Maurício de. Pequena história da formação social brasileira. Rio de

Janeiro, Graal, 1981, pág. 392.
9 Eis o dispositivo constitucional: “O Poder Moderador é a chave de toda a organização

política e é delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da Nação e seu
primeiro representante, para que consentaneamente vele sobre a manutenção da
independência e harmonia dos mais poderes políticos.”



Esco lhia o im pe ra dor o che fe do Ga bi ne te e a este compe tia a for -
mação do Mi nis té rio; mas, con tra ri an do a tra di ção in gle sa, que pre ten día mos co -
pi ar, não es co lhia ne ces sa ri a men te o lí der do par ti do ma joritá rio nem a políti ca
re cém-consagrada nas ur nas, pois, nes sa con tra fa ção de demo cra cia re pre -
sen ta ti va, as ele i ções eram mais uma ne ces si da de ju rí di ca, uma ação buro -
crá ti ca mais do que um fato po lí ti co. Esco lhia qua se sempre um mem bro do
par ti do ma jo ri tá rio, mas não ne ces sa ri a men te seu che fe, mas também po dia
es co lher um re pre sen tan te do par ti do mi no ri tá rio. Fa zia mesmo subs ti tu ir um
che fe libe ral por ou tro li be ral, da mes ma grei mas de fac ção dis tinta, con tri -
bu in do para a de for ma ção par ti dá ria, ori gem de gra ves pro blemas que se pro lon -
gam até a Re pú bli ca. O im pe ra dor po dia des ti tu ir o Ga bi ne te in de pen den -
te men te da des con fi an ça da Câ ma ra; po dia, em dissi dên cia com o even tu al 
che fe do go ver no, cha mar para cons ti tu ir o novo go ver no o re pre sen tan te da
ma i o ria oca si o nal, do mes mo ou do par tido ad ver so. 

O pro nun ci a men to das ur nas, ain da que de ur nas vi ci a das em
pro ces so ele i to ral cen si tá rio, não in flu ía na vida dos ga bi ne tes, seja em sua
exis tên cia, seja em sua com po si ção. 

O sempre de can ta do pe río do de paz ins ti tu ci o nal, de re man so
polí ti co, re pre sen ta do pe los 50 anos do Se gun do Re i na do, com põe-se de 36
ga bi ne tes (don de uma mé dia de vida de um ano e três me ses para cada um),
165 mi nis tros (quan do os ga bi ne tes ti nham ape nas seis ti tu la res e muitos se
re vezavam nas com po si ções su ces si vas), 21 ga bi ne tes li be ra is (re pre sen tando
19 anos e cin co me ses de go ver no) e 15 ga bi ne tes con ser va do res (dentre eles
con si de ra do o Ga bi ne te da Con ci li a ção) so ma do res de 29 anos e 9 me ses de
go ver no, qua se in dis tin tos. 

Essa su ces são de ga bi ne tes pou co de ri vou do pro ces so le gis la ti vo, ou 
da vida par ti dá ria, que era ne nhu ma, ou dos em ba tes ide o ló gi cos qua se ine -
xistentes. Os par ti dos di vi di am-se e, in for mes, con fun di am-se em face das ca u -
sas mais po lê mi cas, como a abo li ção do trá fi co ne gro e do es cra vis mo, com ba ti do 
e de fen di do por li be ra is e con ser va do res. 

Por isso mes mo não há por que es tra nhar que cou bes se a um ga -
bi ne te con ser va dor pro mo ver a mu dan ça, en quan to se ria li be ral o mais duro 
dos ga bi ne tes, o úl ti mo, por si nal, res pon sá vel pelo agra va men to da ques tão
mi li tar; se ri am os con ser va do res, cin di dos a pro pó si to da não-in de ni za ção
aos se nho res de es cra vos, a par tir de en tão, in di fe ren tes aos des ti nos da Co roa:
se ria en tre os li be ra is que a mo nar quia, nos mo men tos der ra de i ros, en con -
tra ria as de di ca ções mais in tran si gen tes.10 No Se na do, os con ser va do res, ado -
tan do as te ses do li be ra lis mo, di zi am que os atos do Po der Mo de ra dor es ta vam
su je i tos à re fe ren da dos mi nis tros: os li be ra is ape gam-se ao pon to de vis ta an ti go
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dos con ser va do res de que não ha via ne ces si da de de re fe ren da.11 Este, o qua dro
po lí ti co-par ti dá rio que do mi nou o Se gun do Re i na do. 

O Po der Mo de ra dor

O im pe ra dor es co lhe o pri me i ro-mi nis tro, que es co lhe o seu ga bi -
ne te, mas o che fe de Esta do pode não ace i tá-lo. 

Con tra ri an do a fór mu la clás si ca, o Bra sil tem um rei que re i na
e go ver na. E ad mi nis tra. Ra i mun do Fa o ro pôs de ma ni fes to al guns dos
des vi os da fór mu la bra si le i ra, ali men ta do ra, di ze mos nós, seja da de sor ga -
ni za ção par ti dá ria, seja do es va zi a men to po lí ti co-ide o ló gi co, seja da trans -
fe rên cia, ao mo nar ca, de po de res des co nhe ci dos nas fór mu las clás si cas da
mo nar quia par la men tar: “[...] Aqui há, en tre tan to, o pri me i ro des vio da
fór mu la [par la men ta ris ta]: dada a au sên cia de um che fe par ti dá rio in con -
tes tá vel, di lu í do o co man do en tre os car de a is, o im pe ra dor ti nha a op ção de 
es co lher en tre vá ri os can di da tos. Fos se o par ti do for te e dis ci pli na do, re cu -
sa ria, como fica na Ingla ter ra da Ra i nha Vi tó ria, ou tro pre si den te se não o
che fe do par ti do. Na mes ma li nha, o so be ra no in si nua pre ten den tes e re cu -
sa, em bar ga nha apro va da pe las pró pri as prá ti cas in gle sas. O eixo sai do
cen tro, en tre tan to, quan do o im pe ra dor des pe de o mi nis té rio apo i a do na
ma i o ria, por di ver gên ci as com sua di re ção e cha ma o par ti do ad ver so ao
go ver no. Di an te da ób via re sis tên cia da Câ ma ra, esta é dis sol vi da, tra zen do
a nova ele i ção, sis te ma ti ca men te, a ma i o ria que o ga bi ne te ins pi ra. A cons -
ciên cia de D. Pe dro II, em 1871, só o acu sa de ha ver con cor ri do três ve zes
para a re ti ra da dos ga bi ne tes: em 1843 (di ver gên cia com Ho nó rio Her me to,
o fu tu ro Pa ra ná), 1859 (ga bi ne te de Aba e té) e 1868 (Za ca ri as de Góis e
Vas con ce los). Fora des ses ges tos de ex tre mos, te ria ape nas ‘in co mo da do’
al guns mi nis tros, no cum pri men to de seus de ve res de che fe do Po der Exe -
cu ti vo. Se o mi nis tro, ad ver ti do pelo im pe ra dor, per sis te no pro pó si to de
co me ter al gu ma ile ga li da de ou in jus ti ça fla gran te, a de mis são se im põe, es -
co lhi dos os su ces so res no mes mo par ti do, se este não se mos trar so li dá rio
nes sa ile ga li da de ou in jus ti ça.”12

Em sis te ma as sim, o im pe ra dor tudo pode, pois es co lhe ao seu ta -
lan te o che fe do Con se lho, que será sem pre de sua con fi an ça como os mi nis -
tros, ti ra dos e res ti tu í dos a uma lis ta de no tá ve is. “Ele sus ci ta o par ti do ao
Go ver no ar ran can do-o da opo si ção; ele dá ao par ti do as sim ele va do a ma i o -
ria par la men tar, por meio da en tre ga pro vi só ria dos me i os com pres si vos que 
ar ti cu lam as ele i ções.”13

A Câ ma ra dos De pu ta dos tem seus po de res con fi na dos às de cre -
ta ções de con fi an ça e des con fi an ça, quan do se ofe re ce à dis so lu ção. Por isso
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pôde o Impe ra dor, por exem plo, em 1868, fa zer cair o ma jo ri tá rio Za ca ri as
de Góis, pro mo ven do a as sun ção do Par ti do Li be ral, mi no ri tá rio.14

O exer cí cio do Po der Mo de ra dor não se li mi ta a agir nas cri ses,
nos mo men tos ex tre mos, em in ter vir para evi tar o di le ma di ta du ra ou re vo -
lu ção; por seu in ter mé dio o rei tam bém ad mi nis tra. O so be ra no pre do mi na,
le gi ti ma do pelo Po der Mo de ra dor. Fin do o Impé rio, emer gi rá em cena um
novo Po der Mo de ra dor, di fe ren te men te da que le, não pre vis to pela en ge -
nha ria cons ti tu ci o nal: as For ças Arma das. 
A Con ci li a ção 

O pre do mí nio do so be ra no, a pre sen ça es ma ga do ra da cen tra li -
za ção, da Cor te, da vi ta li ci e da de, dos in te res ses ru ra is, en se ja ri am a fra -
gi li da de do sis te ma po lí ti co, e nele, a gan gor ra dos ga bi ne tes ali men ta da
pela in dis tin ção ide o ló gi ca. Não há par ti dos; não há vida po lí ti ca in ten sa, 
a Câ ma ra qua se que se li mi ta a fun ções car to rá ri as, ho mo lo ga tó ri as das
de ci sões do ga bi ne te ou do Po der Mo de ra dor: pro je ta-se so bre o país “[...] 
a von ta de au gus ta, o im pe ri a lis mo re fu gi a do cons ti tu ci o nal men te no Po der
Mo de ra dor, te naz men te vivo”.15 

Não há dis tin ção fun da men tal en tre li be ra is e con ser va do res.
Ambos con cor dam em man ter a or dem mo nár qui ca e o es cra vis mo, para
am bos é in to cá vel a pro pri e da de. Os li be ra is bra si le i ros, por si nal, es tão
mais pró xi mos do la ti fún dio do que os con ser va do res, na me di da em que a
pre ga ção des cen tra li za do ra e fe de ra lis ta abre as por tas para a le gi ti ma ção do
po der po lí ti co lo cal, que já dis põe da ter ra e do ba ca mar te; os con ser va do res
es tão mais pró xi mos dos se nho res do co mér cio e do cré di to que do mi nam
a fa zen da, o en ge nho e o la ti fún dio;16 am bos, por suas fac ções, de fen de rão
e com ba te rão a abo li ção, am bos de fen de rão a gran de pro pri e da de e o li -
vre-cam bis mo que ma ta rá as es pe ran ças de de sen vol vi men to e in dus tri a li za ção
en sa i a das após a ta ri fa Alves Bran co.17 Como ob ser va Pe dro Cal mon, “[...] con -
ser va do res e li be ra is de vi am se guir ca mi nhos pa ra le los, e no en tan to se en con -
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14 No Senado, Nabuco de Araújo reclama da inversão brasileira (o chamamento ao ministério
de um partido batido nas urnas): “Segundo os preceitos mais comezinhos do regime
constitucional, os ministérios sobem por uma maioria. Como hão de descer por outra
maioria: o Poder Moderador não tem o direito de despachar ministros como despacha
empregados” (apud ALBUQUERQUE, Manuel Maurício de. Ob. cit., pág. 396).

15 FAORO, Raimundo. Ob. cit., pág. 343.
16 Idem, pág. 342.
17 SANTOS, Joel Rufino dos et al. Ob. cit., pág. 32: “A tarifa Alves Branco estabelece taxas de 20

a 60% para produtos de importação. Mais de 2.000, dos 3.000 relacionados na tarifa, ficavam
sujeitos a uma taxa alfandegária de 30%. Os restantes pagavam taxas variáveis de 20 a 60%,
principalmente as bebidas e os têxteis, estes últimos sujeitos a 30%. Apesar de se mencionar a 
intenção protecionista da nova tarifa, ela servia aos intentos físcais do governo, pois não
havia realmente indústria a proteger e, mais do que isso, tratava-se de obter da importação a
receita destinada à manutenção de um aparelho de Estado dominado por uma classe que
vivia da exportação e que, portanto, não estava de forma alguma interessada em taxar-se a si
própria. Embora de caráter essencialmente fiscal, a tarifa Alves Branco vai concorrer para o
surto industrialista que se inicia a partir da década de cinqüenta.”



tra ram mu i tas ve zes, con fun di ram as suas tra je tó ri as, pas sa ram para a
es quer da os pri me i ros e para a di re i ta os de ma is, e não raro su ce dia que o con -
ser va dor mais ir re du tí vel era o li be ral, e o mais avan ça do re for mis ta o con ser -
va dor”.18 

Essa ló gi ca ex pli ca por que to das as leis abo li ci o nis tas fo ram feitas
por si tu a ções con ser va do ras en fren tan do a re sis tên cia li be ral, e foi com os
libe ra is que en tra mos na Gu er ra do Pa ra guai.19 Ca xi as, he rói da Gu er ra
do Para guai e das guer ras in ter nas, o pa ci fi ca dor do Impé rio, mi nis tro do
Exér ci to e pre si den te do Con se lho, era con ser va dor… 

Mer ca dan te lem bra que, na que le pro ces so de evi tar a re vo lução
com a re for ma, a re for ma com o pa li a ti vo, o hoje pelo ama nhã, “[...] con -
ju gam-se mo de ra do res con ser va do res, de se jan do re for mas par ci a is, e ve -
lhos li be ra is, ab ju ran do re vo lu ções”.20 Como se es ti ves se fa lan do de um Bra -
sil de hoje, Mer ca dan te nos traz a crí ti ca de um jor na lis ta con ser va dor – Ro dri -
gues da Silva – aos li be ra is que tran si gi am, como que to man do o lu gar dos
verme lhos con ser va do res na ali an ça com os pró pri os con ser va do res mo -
de ra dos: “um par ti do que, de po is de 14 anos de opo si ção, não ab sor ve em
si par te de seus an ta go nis tas con ven ci dos de suas dou tri nas, mas é go -
ver na do, di ri gi do, absor vi do por aque les que se des ta cam do gros so de seus
ad ver sá rios; que de po is de tão pro lon ga da luta, aca ba por ab di car sua per -
so na li da de… ou an tes, não sois um par ti do, não sois nada. Sois os li be ra -
is de nos sa ter ra”.21 

Neste país não há par ti do como re sul tan te de uma opi nião públi ca
mi li tan te, de uma von ta de le gi ti ma men te co lhi da nas ele i ções, não há qualquer
sor te de re pre sen ta ção po pu lar au tên ti ca; das ele i ções vi ci a das re sul ta ri am,
ine vi ta vel men te, par ti dos po lí ti cos sem raiz po pu lar. E no Impé rio es tão as
ra í zes da Re pú bli ca. 

Para Ma nu el Ma u rí cio, a si mi li tu de das pro pos tas dos li be ra is e
con ser va do res, e so bre tu do a fa lên cia do re gi me par la men tar a par tir de 1870,
de cor re, fun da men tal men te, de que o su por te do par la men ta ris mo mo nár qui co
era a clas se pro pri e tá ria de es cra vos.22 Em cin qüen ta anos de ad mi nis tra ção não 
se ple i te ia uma só re for ma estru tu ral, não se toca na ter ra; fo ram ne ces sá ri os
qua se seten ta anos de Impé rio para a abo li ção do es cra vis mo. 

A mar gi na li za ção eco nô mi ca da gran de ma i o ria da po pu la ção, o
alto ín di ce de anal fa be tis mo, as po pu la ções es cra vas ou ser vas da ter ra, o sis -
te ma cen si tá rio, re du zi am a um qua se-nada o exer cí cio do par la men ta ris mo.
Antes das re for mas ele i to ra is, o ma i or nú me ro de ele i to res de se gun do grau
pou co ex ce dia de 5 mil. Até a lei de 9 de ja ne i ro de 1881, que es ti pu la va o pro -
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ces so ele i to ral pelo su frá gio di re to e fir ma va a ca pa ci da de ele i to ral dos ca tó li cos
(daí Rui Bar bo sa con si de rá-la “a car ta do sis te ma re pre sen ta ti vo e da li ber da de
re li gi o sa no Bra sil”) e dos li ber tos, as ele i ções se re a li zam em dois tur nos: os
ele i to res pri má ri os (pri me i ro tur no) es co lhen do os ele i to res de fi ni ti vos, es tes,
no se gun do tur no, es co lhen do os re pre sen tan tes. E vi nha ain da, de po is, a “de -
pu ra ção”… Mas com a ele i ção di re ta pou co se al te ra o pro ces so que afi nal ter -
mi na ria por não cum prir com seu des ti no con ser va dor, pois era “[...] pen sa -
men to ge ral que a ele i ção di re ta sal va ria o Impé rio, e to dos os mo nar quis tas o
pro cla ma vam”,23 pois essa era a re gra da con ci li a ção, pe que nas con ces sões para
evi tar as re for mas ine vi tá ve is. A “de mo cra cia” re pre sen ta ti va per ma ne cia es -
pú ria e mais oito anos se ri am a con ta jus ta para o fim do re gi me. De po is da de -
mo cra cia dos es cra vis tas, vi ria a de mo cra cia dos “co ro néis”. 

Como em tudo que pos sa sig ni fi car avan ço, o sis te ma ele i to ral é
fru to de len to e gra du al pro ces so le gis la ti vo, de im plan ta ção ain da mais
gradu a lís ti ca e efe ti va ção pre ca rís si ma, con si de ra das as ca rac te rís ti cas da
socieda de ru ral-patrimonial bra si le i ra. De po is da lei do su frá gio di re to
que ex clu ía os anal fa be tos, o con tro le cen si tá rio com ple ta va sua obra. O
eleitorado na ci o nal foi re du zi do de 1.114.066 vo tan tes a ape nas 145.296, vale
dizer, a oi ta va par te do co lé gio an ti go (de 1874) e a me nos de 1,5% do to tal
de ha bi tan tes do país, es ti ma do (em 1881) em 9.941.471. Esses mi se rá ve is
1,5% eram po rém co lé gio ele i to ral que se ofe re cia à pre po tên cia das oli gar -
qui as. Pela ex pe riên cia con tem po râ nea, fá cil será ima gi nar a quan to en tão se
reduzia nossa de mo cra cia se re nís si ma, mo nar quia sin gu la rís si ma, re gi me 
que preten dia ser li be ral (em bo ra com pro me ti do com o tra ba lho es cra vo e a
re li gião ofi ci al) sem base de mo crá ti ca. 

Nes se qua dro é que se pode com pre en der o pro je to ge ral da con ci -
li a ção, de que o Ga bi ne te Pa ra ná foi ape nas um mo men to, nem mes mo dos
mais im por tan tes. Pro pos to por Na bu co de Ara ú jo e re a li za do pelo Mar quês
do Para ná, seu pro je to é a or dem, a paz de que ca re ci am os ne gó ci os. Mo di fi -
cações não são per mi ti das, nem mes mo a ta xa ção do ca pi tal, su gerida por
Antonio Pe dro de Fi gue i re do des de 1847. 

Uma re for ma po lí ti ca tí pi ca, to da via, foi al can ça da, a Lei dos Cír -
cu los de um de pu ta do (Lei nº 842, de 10 de se tem bro de 1855), a cri a ção dos
dis tri tos pro vin ci a is, mais tar de am pli a da pelo ga bi ne te do Mar quês de Olin da. 
Seu ob je ti vo era pa ra dig má ti co: ate nu ar as pres sões dos pre si den tes de pro -
vín ci as, man da tá ri os do po der cen tral, sem di mi nu ir a in fluên cia das oli gar -
qui as lo ca is. No pri me i ro ple i to ele gem-se 48 de pu ta dos con ser va do res, mais 
da me ta de da Câ ma ra, em bo ra al guns se jam ca ras no vas. To dos sa bi am que
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as ele i ções, an tes e de po is das re for mas de su per fí cie, ja ma is fo ram le gí ti -
mas, nada ti nham a ver com a von ta de do povo: O “tifo ele i to ral”, na pa la -
vra de um mar quês e se na dor, não pas sa de uma co mé dia, onde a opres são
das clas ses mi se rá ve is do in te ri or e a vi o lên cia das au to ri da des le vam aos
pés da Co roa nú me ros e no mes, to dos tão fal sos como o ges to de de por nas
ur nas ca ti vas o voto es cra vi za do. 

A ver da de ele i to ral, mes mo de pu ra da com ho nes ti da de, tra ria à
tona o pró prio país, com o ele i to ra do obe di en te ao go ver no, qual quer que fos se
este, uma vez que fos se o po der que no me ia, que pos su ía as ar mas e o pão.24 A
úni ca ele i ção re a li za da sob o sig no da ele i ção por cír cu los de um de pu ta do
(le gis la tu ra 1857-1860), se pro por ci o nou a che ga da de al gu mas ca ras no vas
man ten do a ma i o ria con ser va do ra, ser viu tam bém para en fra que cer ain da
mais os par ti dos, que mais ain da per dem o do mí nio so bre suas pro je ções pro -
vin ci a is, di vi di dos em gru pos, con ven tí cu los, sem nexo nem li ga ção en tre si. 

Mu dar para de i xar como está. 
Mu dar para nada mu dar. 
Esse sis te ma está exem plar men te des cri to por Ra i mun do Fa o ro:
“No Bra sil os li be ra is ex pan dem a dou tri na num sen ti do po -

pu lar e des cen tra li za dor, mais fe de ral que po pu lar, no sen ti do de as se gu -
rar aos nú cle os lo ca is – o mu ni cí pio e, so bre tu do, a pro vín cia – o po der
de ele ger e no me ar a re pre sen ta ção. Em lado opos to, os con ser va do res, ao
do mi na rem o Se na do e o Con se lho de Esta do, ar mam sua es tru tu ra de do -
mí nio com o con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos, cha ve de con fi an ça ao
Mi nis té rio, e, por via da or ga ni za ção da cú pu la, fa zem e des fa zem as ele i -
ções. Esse me ca nis mo, mon ta do des de 1836 e que cul mi na a Con ci li a ção
(1853), será a subs tân cia da or dem im pe ri al, da qual, no po der, se be ne fi -
ci am os li be ra is, com o ar re fe ci men to pe rió di co de suas re i vin di ca ções
his tó ri cas.”25

Qu an do o ge ne ral Ernesto Ge i sel – es pé ci me te u tô nico nes sa pa i -
sa gem la ti na e lu si ta na – lan çou as ba ses do pro je to de dis ten são mi li tar,
len ta e gra du al, es ta va in ter pre tan do, não im por ta em que ní vel de cons -
ciên cia, um cará ter con tí nuo do pro ces so his tó ri co bra si le i ro, isto é, das eli tes
bra si leiras: a re sis tên cia à re for ma e à con tem po ra ne i da de que a con ci li a ção
con se gue que se leve a cabo sem co mo ções so ci a is; a fun ção das eli tes não é cri ar, 
mas mode rar, com o que o ar ca i co e o ve lho, o atra sa do, ven ce a ino va ção e
a reno va ção, e o pas sa do se pro je ta no fu tu ro; len to e gra du al foi o pro ces so
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de eman ci pa ção, tan to quan to len tas e gra du a is se ri am a Abo li ção e a implan -
ta ção da re pú bli ca. Re vo lu ção, ja ma is. 

Essa len ti dão, po rém, não lo gra sa tis fa zer à clas se do mi nan te,
para a qual, por exem plo, foi apres sa do o pro ces so de setenta anos que le -
vou o Impé rio para li vrar-se da es cra vi dão: Pan diá Ca ló ge ras nos fala em
um proces so “evo lu ti vo” com o qual os an ti gos pro pri e tá ri os de es cra vos
esta vam conforma dos e para o qual “es ta vam se pre pa ran do”26; esse pro ces so,
esti ma o his to ri a dor, ter mi na ria lá pe las vol tas de 1910… E com isso, diz,
es ta ria sal va a mo nar quia. 

De po is da Inde pen dên cia, é o re tar da men to que vai pre pon de rar:
“Do mi na so bre tu do uma men ta li da de gra du a lis ta que, se be ne fi cia os gran des
pro pri e tá ri os ru ra is, atra sa o país e im pe de o pro gres so do povo”27. É essa
men ta li da de que atra sa a ins tru ção, que atra sa a in dus tri a li za ção, que atra sa
a de mo cra cia, que pror ro ga o au to ri tá rio e o re a ci o ná rio. 

Na arte de tor cer e con ter, de atra sar, se des ta ca a re sis tên cia jurídica 
e par la men tar, onde se en cas te lam as ex pres sões da es tru tu ra eco nômico-social
que está na base e no co man do do Esta do. De um lado, os re pre sen tan tes diretos
do es ta men to eco nô mi co, da gran de pro pri e da de; de ou tro, a bu ro cra cia que
na di re ção dos seus in te res ses põe em fun ci o na men to a máqui na es ta tal que 
para esse efe i to cria e man tém: “O ba cha rel, o pré-juiz, o pré-promotor, o
pré-empre ga do, a vés pe ra de de pu ta do, se na dor e mi nis tro, não cri am a or dem
so ci al e po lí ti ca, mas são seus fi lhos le gí ti mos. O sis te ma pre pa ra es co las
para ge rar le tra dos e ba cha réis, ne ces sá ri os à bu ro cra cia, re gu lan do a educa ção
de acor do com suas exi gên ci as so ci a is. Eles não são flores de es tu fa de uma
von ta de ex tra va gan te, mas as plan tas que a pa i sagem re quer, ates tan do, pelo
prestígio que lhes pro di gali za, sua ade qua ção ao tem po. Des de a pri me i ra hora da
co lo ni za ção, Por tu gal, sen sí vel ao pla no de go ver no da ter ra imen sa e sel vagem,
man dou à Co lô nia, ao lado dos agen tes do patri mô nio real, os fa bri can tes
de le tra dos, per so ni fi ca dos nos je su í tas.”28 De um lado, os de pu ta dos, os se na -
do res, os go ver nan tes, de ou tro, seus pre pos tos, atrás de am bos a gran de pro -
pri edade ru ral. Dela virá nos sa aris to cra cia, a tola aris to cra cia dos títulos e
das con de co ra ções com pra das, mas igual men te a en ge nho sa aris to cra cia do
go ver no. “Ela as sen ta so bre sé cu los e se alon ga no pa tro na to.”29 Ela mantém o 
sta tu quo. 
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A eman ci pa ção gra du al dos es cra vos exi giu mais de meio sé cu lo
de le gis la ção; em 1850, com a Lei da Ter ra, não se me xeu nem na ter ra nem
se pro mo veu a re for ma agrá ria, dis cus são que qua se nos mes mos ter mos cer -
ca de cen to e qua ren ta anos após do mi na ria a Cons ti tu in te de 1988, para
cair no mes mo aca cha pan te va zio. Man tém in to ca da a gran de pro pri e da de, e 
o povo-mas sa per ma ne ce des ter ra do em seu pró prio país.

Ain da dis cu ti mos os mes mos te mas: re for ma agrá ria, diví da
exter na, li vre-cambismo, in dus tri a li za ção…

É nes se con tex to que, re tor nan do a 1853, de ve mos en ten der a
po lí ti ca de con ci li a ção – que re cua às nos sas ra í zes, que im pe ra des de a
Inde pen dên cia – e o pa pel do Ga bi ne te Pa ra ná. A po lí ti ca de con ci li a ção se
fez lá como se sus ten ta ago ra para evi tar o en fren ta men to dos pro ble mas
do la ti fún dio e da re for ma agrá ria. Ela tem ra í zes pro fun das no pro ces so
de nos sa for ma ção his tó ri ca, ela não foi in ven ta da no Mi nis té rio do Mar -
quês do Pa ra ná (1853-1856), dis ta “[...] da di co to mia ter ro ris mo-aman sa -
men to que os bran cos eu ro pe us ti ve ram que en fren tar aos pri me i ros con ta -
tos com os ín di os e ne gros, e das tran si gên ci as aos an ta go nis mos co lo ni a is. 
Ma ni fes ta ra-se no con ví vio diá rio de tan tas di fe ren ças e di ver gên ci as eco -
nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is. As su ces si vas ge ra ções das mi no ri as do mi -
nan tes no Bra sil ti nham apren di do a con vi ver com mul ti dões ca pa das e
san gra das e se não ti nha po di do evi tar de todo o pro ces so his tó ri co in cru -
en to, mu i to fi ze ram para es ca mo teá-las de seus di re i tos, sem levá-las ao
de ses pe ro”.30 

A po lí ti ca ex ter na 

A po lí ti ca ex ter na do Se gun do Re i na do re fle ti ria, ne ces sa ri a mente, 
as re la ções de pro du ção es cra vis tas do mi nan tes, os in te res ses do co mér cio
ex ter no, pre pon de ran tes, e as re la ções de vir tu al so to po si ção em face dos
interes ses in gle ses. O Bra sil ig no ra a Amé ri ca e se vol ta para a Eu ro pa, isto é,
para Paris e Lon dres, em cu jas mãos es ta vam o con tro le de nos so co mér cio
in ter na ci o nal e a fon te dos em prés ti mos com os qua is o go ver no pro cu ra va
com pen sar os dé fi cits or ça men tá ri os. Sem pre ju í zo des ses con di ci o nan tes,
gran de par te das pre o cu pa ções da ação di plo má ti ca do Impé rio es te ve volta da
para a con so li da ção e le gi ti mação do es pa ço ter ri to ri al, pro cu ran do, a par tir de
1850, de fi nir as li nhas de fron te i ra. 

O Impé rio re fre ia as ini ci a ti vas ex pan si o nis tas do re i na do de D.
João VI, mas não de i xa de, em bus ca de li vre trân si to para seus bar cos no rio 
da Pra ta, en vol ver-se ali em um pro ces so de bal ca ni za ção, em con so nân cia
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com os in te res ses das gran des po tên ci as eu ro péi as.31 A de pen dên cia do
Impé rio aos cen tros ca pi ta lis tas eu ro pe us ex pli ca não ape nas a aber tu ra à
na ve ga ção do rio Ama zo nas, des tru in do a em pre sa na ci o nal, como igual -
men te ex pli ca nos sa omis são, que se es ten de pela Re pú bli ca, di an te dos
es for ços de união la ti no-ame ri ca na e a au sên cia de nos sa di plo ma cia das
gran des con fe rên ci as mun di a is.32 Nós nos bas tá va mos a nós mes mos no
gran de ter ri tó rio; e há mes mo in te res se em não lem brar a la ti ni da de, pon -
ti lha da de re pú bli cas e ca u di lhos. 

Nada dis so, to da via, im pe di ria nos sa par ti ci pa ção em di ver sos con -
fli tos, to dos eles lo ca li za dos no Cone-Sul, onde o Impé rio iden ti fi ca va, além
das suas fron te i ras sob ame a ça per ma nen te, a sede de seu prin ci pal ad ver sá -
rio: a Argen ti na. A de fe sa do uni ta ris mo do Impé rio se con fun de nas in ter -
ven ções con tra os go ver nos de Ori be e Ro sas (1851-1852), Aguir re (1864) e
na guer ra con tra o Pa ra guai, atra vés da Trí pli ce Ali an ça (1864-70), his tó ria
esta úl ti ma que ain da está por ser ju di ci o sa men te es cri ta. 

Além das ques tões de fron te i ra e de trân si to de na vi os, e a an si a -
da pas sa gem pa ra gua ia pelo Pa cí fi co, há a con si de rar, fa tos des pre za dos
pela his to ri o gra fia ofi ci al, como as ca rac te rís ti cas da que le Esta do que,
im pren sa do por tan tos gi gan tes ter ri to ri a is e po lí ti cos, in ten ta uma ex pe -
riên cia nova em face dos mo de los pre va le cen tes en tre nós: “Ao que pa re ce 
o sis te ma do Pa ra guai se apro xi ma va do cha ma do mo de lo prus si a no de
de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, cir cuns tân cia esta que o tor na va ad ver so à
prá ti ca do li vre-cam bis mo, por exem plo. É a par tir des te mo de lo que se
po dem en ten der os con fli tos com a Ingla ter ra, com a Fran ça e com os
Esta dos Uni dos e tam bém o pro ces so de iso la men to des ta or ga ni za ção so ci al 
sin gu lar, que teve como efe i to a sua des tru i ção, de po is da guer ra da Trí -
pli ce Ali an ça.”33 

Ti ran te es sas in ter ven ções mi li ta res, as ques tões per ma nen tes
da di plo ma cia bra si le i ra di zem res pe i to às sem pre di fí ce is re la ções do
go ver no bra si le i ro com o im pé rio bri tâ ni co, que ja ma is ar re fe ceu em seu
es for ço por con ser var e apro fun dar a pre e mi nên cia de seus in te res ses.
Pon to ful cral dos atri tos, su pe ra das as ques tões do co mér cio ex ter no com
a vi tó ria do li vre-cam bis mo, foi o trá fi co de es cra vos. O ob je ti vo in glês
era mu i to cla ro, qual o de fa zer ces sar o flu xo de mão-de-obra ba ra ta para 
o Bra sil,34 quan do o açú car bri tâ ni co era pro du zi do por mão-de-obra li -
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vre, isto é, re mu ne ra da. Esse con fli to, que vem sen do tra ta do pelo go ver no
bra si le i ro com os ne go ci a do res in gle ses des de 1822, cul mi na, no Se gun do
Impé rio, com o Bill Aber de en, ato do Par la men to bri tâ ni co, me di an te o
qual o go ver no in glês se auto-in ves te dos po de res de pa tru lhar nos sa cos ta, 
apre en der na vi os ne gre i ros e seu bu tim e ain da pro ces sar e jul gar a tri -
pu la ção. Por fim, a Qu es tão Chris tie, nome do mi nis tro in glês no Bra sil,
que se re sol veu com o ar bi tra men to do rei da Bél gi ca, fa vo rá vel ao nos so
país, e o rom pi men to, por ini ci a ti va bra si le i ra, das re la ções di plo má ti cas
com a Inglaterra. Ambas as ques tões es tão far ta men te do cu men ta das
nes tes tex tos. 

A Qu es tão Re li gi o sa 

Uma das cri ses mais tor men to sas do Se gun do Impé rio foi a cha -
ma da Qu es tão Re li gi o sa. Para en ten dê-la é con ve ni en te pôr de ma ni fes to que,
em bo ra a Cons ti tu i ção de 1824 ad mi tis se e to le ras se, for mal men te, ou tro cul to,
era o ca to li cis mo a re li gião ofi ci al do Impé rio, re ga lis mo cujo pon to de par ti da
era a pla ci ta ção das bu las ou bre ves ori un das de Roma: “Ne nhum ato pra ti -
ca do pelo Pon tí fi ce ou pela Cú ria, por or dem dele, era exe qüí vel no Bra sil sem
que ti ves se sido con fir ma do pelo pla cet do Go ver no im pe ri al.”35 Os pri vi lé gi -
os da re li gião “ofi ci al”, que eram mu i tos – den tre os qua is res sal tam-se, po li ti -
ca men te, as di fi cul da des cri a das pelo Impé rio à imi gra ção pro tes tan te –,  con -
fli ta vam-se, no dia-a-dia, com óbi ces que com pre en di am tan to a no me a ção,
con tes ta da ou não san ci o na da pelo go ver no, de bis po ou vi gá rio, quan to a pro -
i bi ção de re for ma ou am pli a ção de um se mi ná rio, mi nis tros dan do or dens a 
bis pos ou con tes tan do a ob ser vân cia das re gras do Con cí lio de Tren to, numa
ób via con fu são en tre Esta do e Igre ja, nos mol des da mo nar quia a mais tra di ci o -
nal. 

A Pas to ral Co le ti va do Epis co pa do bra si le i ro, de 19 de mar ço de
1890, já após a Pro cla ma ção, por tan to, re su me al guns dos “ve xa mes” a que
a Igre ja se via sub me ti da, ao pon to de lou var a de ci são re pu bli ca na de de cre -
tar a se pa ra ção do Esta do. O tex to Inte gral da Pas to ral en con tra-se nes tes
Tex tos, no vo lu me cor res pon den te à pri me i ra Re pú bli ca.36

O gran de cho que da cri se com a Igre ja, tam bém cha ma da Qu es -
tão dos Bis pos, en vol ven do o cle ro e o ga bi ne te, co lo can do en tre um e ou tro
a ma ço na ria, ini mi ga his tó ri ca do pri me i ro, ali a da do se gun do, his tó ria que
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não vem à ba lha des cre ver aqui,37 tem iní cio, no Rio de Ja ne i ro, em 1872, quan do 
o pa dre Alme i da Mar tins é pro i bi do, pelo bis po D. Pe dro Má rio de La cer da,
de par ti ci par, como ora dor, de re u nião ma çô ni ca des ti na da a fes te jar a Lei do 
Ven tre Li vre; atin ge seu clí max com a de ci são do Con se lho de Esta do de
pro ces sar os bis pos do Pará e de Olin da, que, no de sen vol vi men to da cri se,
ha vi am ado ta do san ções con tra os ma çons em suas ju ris di ções. Pre sos, tra -
zi dos para a Cor te, os bis pos fo ram con de na dos a qua tro anos de pri são e
en car ce ra dos, no go ver no do ga bi ne te con ser va dor de Rio Bran co. “Ga nha ra 
o go ver no a car ta da e o prin cí pio da au to ri da de ci vil – de que não abri ra
mão o Impe ra dor – sub sis tia ín te gro. Mas o Par ti do Con ser va dor sa í ra fe ri -
do, aos gol pes da elo qüên cia re li gi o sa, que por toda par te lhe vi bra ram os ca -
tó li cos mi li tan tes e os ad ver sá ri os po lí ti cos; e a mo nar quia, que co me ça ra
por des gos tar, no rumo dado ao pro ble ma ser vil, a aris to cra cia ru ral – per -
dia, ir re me di a vel men te, o de vo ta do ali a do dos seus pri me i ros tem pos, que era
o cle ro bra si le i ro”, la men ta Pe dro Cal mon.38 

Partia-se a pri me i ra per na do tri pé em que se as sen ta va a monarquia. 
Era o co me ço do fim. 

A la vou ra do café e a se gun da per na per di da 

O Se gun do Impé rio as sis te – e as si na la rá po li ti ca men te a nova 
reali da de – à as cen são de ator novo na mes mi ce da per ma nen te di ta du ra
rural: o de sen vol vi men to da gran de la vou ra do café fa ci li ta do pela dis po ni -
bi lidade de ter ras fér te is e inex plo ra das no Cen tro-Sul, e pe las fra cas exi gên cias
de ca pi ta is e equi pa men tos. As ne ces si da des de uti li za ção in ten si va de
mão-de-obra são aten di das pelo bra ço es cra vo – don de a re sis tên cia, pri meiro,
à abo li ção do trá fi co e, de po is, da es cra vi dão – e, sub si di a ri a men te, pe las mi -
gra ções im pos tas às po pu la ções atin gi das com a que da dos pre ços do al go dão 
e do açú car. A ex pan são da la vou ra ca fe e i ra, to da via, não ape nas apro fun da
a ex plo ração es cra vis ta, como im põe a con cen tra ção de ter ra, des tru in do a
pe que na pro pri e da de e mes mo a la vou ra de sub sis tên cia.39 Cami nhan do pelo 
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37 A Questão Religiosa é tratada por todos os historiadores do Segundo Império, como
Cristiano Otoni, Nabuco, Rio Branco (Efemérides brasileiras) e Viveiros de Castro. Ver
especialmente J. J. Monte Júnior. Processo e julgamento do bispo do Pará e D. Luís. Sous la croix
du sud.

38 Ob. cit., pág. 266.
39 “Simultaneamente, à medida que a produção de café crescia, as fazendas maiores surgiam

como produtoras dominantes da safra, tendendo a absorver, em sua ânsia de terra, as
propriedades pequenas ou médias. Essa tendência viria a ser intensificada nos anos que
se sucederam a 1850, anos esses que foram de prosperidade sem precedentes para o
município, mas que deveriam eliminar muitos fazendeiros pequenos ou sitiantes.”
STEIN, Stanley J. Grandeza e decadência do café no Vale do Paraíba, apud SANTOS, Joel Rufino
dos et al. Ob. cit., pág. 26.



vale do Pa ra í ba, o café de i xa a Ba i xa da Flu mi nen se esgo ta da, e se ins ta la em
São Pa u lo, de onde co man da rá a eco no mia e a po lí ti ca bra si leiras. 

A cres cen te ab sor ção do tra ba lho es cra vo pela gran de fa zen da de
café im pli ca va o de sa pa re ci men to gra da ti vo das pe que nas fa zen das e sí ti os, sem
con di ções de man ter suas la vou ras de man ti men tos, por que se ele va vam os pre -
ços dos es cra vos e o cus to do cré di to, todo ele vol ta do para as ope ra ções de fi nan -
ci a men to das par ti das de café, que já do mi nam nos sa pa u ta de ex por ta ção. 

O café, ao des tru ir com a pro du ção de gê ne ros ali men tí ci os – de les o
Bra sil se tor na im por ta dor (em 1859-1860 a im por ta ção de gê ne ros já re pre sen ta
19,24% do to tal) –, des tru iu tam bém com o mer ca do lo cal, até para a ab sor ção de 
seus ex ce den tes. A fa lên cia da eco no mia ru ral não ca fe e i ra, in clu si ve a de ce re a is,
atin gin do a pe que na pro pri e da de, pe que nos la vra do res, si ti an tes, ar ren da tá ri os e
agre ga dos, pos se i ros, aque les pi o ne i ros que ha vi am des lo ca do os li mi tes das ter -
ras, em pur ran do para o in te ri or a eco no mia, des trói a eco no mia e o ho mem li vre,
sem con di ções de so bre vi vên cia, la vra dor de mão es ten di da na fa zen da de café.
“Como tra ba lha do res li vres, são re je i ta dos: a es tru tu ra não os com por ta como tal. 
Se rão, po rém, ab sor vi dos como ser vos, isto é, re pre sen tan do uma tran si ção en tre
o re gi me de tra ba lho es cra vo e o tra ba lho li vre. Ou tras zo nas, por in fluên cia do
café, so frem pro ces so idên ti co, vale di zer, evo lu em para um re gi me ser vil, em de -
cor rên cia do de clí nio da la vou ra ali exis ten te.”40 Sur ge uma pri me i ra bre cha na
es tru tu ra es cra vis ta do mi nan te. 

A vir tu al mo no cul tu ra con cen tra to dos os re cur sos do país, e o 
go ver no, os ga bi ne tes su ces si vos, trans for mam-se em man da tá ri os da ca -
fe i cul tu ra. O país do café ca re ce de von ta de po lí ti ca e re cur sos para in -
dus tri a li zar-se. A nova la vou ra he ge mô ni ca fe cha o cer co da eco no mia,
jun tan do o se nhor fe u dal ao co mér cio e à pro du ção, en tre la çan do os in te res ses; 
os anos de do mi na ção do en ge nho de açú car, como os de do mi na ção do
al go dão, com sua dis tri bu i ção nas mãos da me tró po le, ce dem lu gar a um
fa zen de i ro qua se em pre sá rio, uma “nova clas se” for ma da numa luta de
fren te am pla até en tão ig no ra da: “Aqui si ção de ter ras, re cru ta men to de
mão-de-obra, or ga ni za ção e di re ção da pro du ção, trans por te in ter no, co -
mer ci a li za ção nos por tos, con ta tos ofi ci a is, in ter fe rên cia na po lí ti ca fi -
nan ce i ra e eco nô mi ca. A pro xi mi da de da ca pi tal do país cons ti tu ía, evi -
den te men te, uma gran de van ta gem para os di ri gen tes da eco no mia ca fe -
e i ra. Des de cedo eles com pre en de ram a enor me im por tân cia que po dia ter 
o go ver no como ins tru men to de ação eco nô mi ca”.41 Qu an do o país se mo -
der ni za, são ca ti vos seus os car gos de mi nis tro da Fa zen da, de “vo ca ção
agrí co la” re i na rão por todo o Impé rio e gran de par te da Re pú bli ca. 
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A de pen dên cia de nos sa eco no mia tam bém de ri va da pre e mi nên -
cia do café – nos so qua se úni co pro du to de ex por ta ção – su bor di nan do o país 
às flu tu a ções do mer ca do in ter na ci o nal, sem pre des fa vo rá vel, pois é sem pre
o mer ca do im por ta dor das gran des po tên ci as que de ter mi na os pre ços e o vo -
lu me de nos sos pro du tos, e as sim, e des de en tão, mul ti pli cam-se as quan ti -
da des en quan to se re du zem os va lo res; se, en tre as dé ca das de 1821-1830 e
1841-1851, quin tu pli cou nos sa ex por ta ção, os pre ços no mes mo pe río do,
fo ram re du zi dos em 40%. Se os pre ços caem, ou se a pro du ção não en con tra
sa í da na ex por ta ção, o mer ca do in ter no não ofe re ce al ter na ti va. 

Na Re pú bli ca, as al ter na ti vas se rão ou o sub sí dio da pro du ção ou 
a que i ma dos ex ce den tes. 

A mo no cul tu ra do café é fa tor que se as so cia ao li vre-cambismo – e às 
con se qüên ci as dos acor dos co mer ci a is de 1810 (que só ex pi ra ri am em 1843) e
1826 (quan do os pri vi lé gi os ta ri fá ri os in gle ses são es ten di dos a to das as de ma is
na ções) – para in vi a bi li zar o ca pi ta lis mo bra si le i ro atra vés do mo de lo in dus tri al.
As fa ci li da des cri a das para a en tra da de mer ca do ri as es tran ge i ras, es pe ci al men te
in gle sas – o Bra sil era um imen so por to li vre – obs ta cu li zam qual quer sor te de
in dus tri a li za ção, man ten do inal te ra do o sis te ma co lo ni al: o do mí nio dos se nho res
de ter ras e es cra vos em in dis so lú vel ali an ça com as bur gue si as co mer ci al e in dus -
tri al in gle sas, po si ção de do mí nio que se pro lon ga rá até 1924, quan do pela vez
pri me i ra as ven das dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te para o Bra sil ul tra -
pas sam as da Grã-Bretanha, em du zen tas mil li bras es ter li nas. Por vol ta de 1926
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te já ven di am uma vez e meia mais do que
a Ingla ter ra, con so li dan do a pre e mi nên cia con tem po râ nea.42 

A ex tin ção dos acor dos com a Ingla ter ra, em 1843, en se ja nova
ta xa ção dos pro du tos de im por ta ção, sa í da para os su ces si vos dé fi cits
orçamentá ri os, de cor ren tes do li vre-cambismo im pos to pela Ingla ter ra. O caráter
eco nô mi co do Se gun do Re i na do é, as sim, ofe re ci do pela con ju ga ção contem po -
râ nea de três ele men tos: a ex pan são da la vou ra ca fe e i ra, a ex tin ção do trá fi co 
ne gre i ro e a ta ri fa Alves Bran co. 

A es pe ran ça de in dus tri a li za ção, com a li be ra ção dos re cur sos an tes
apli ca dos no trá fi co, e as pri me i ras ta xa ções de pro du tos im por ta dos,43 não
lo gram pro du zir qual quer al te ra ção no qua dro po lí ti co-eco nô mi co, ain da
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41 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1959,
págs. 139-40. Mais ou menos nesse sentido opina HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes
do Brasil . Rio de Janeiro, José Olímpio, 1971, pág. 130. “O fazendeiro que se forma ao
seu contato [do café], torna-se, no fundo, um tipo citadino, mais do que rural, e um
indivíduo para quem a propriedade é só ocasionalmente local de residência ou recreio.”

42 MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., pág. 13.



que se ob ser ve a ati va ção de em pre en di men tos mer can tis e in dus tri a is: são
cri a das as con di ções in dis pen sá ve is à con so li da ção do po der do se nhor da ter ra. 

As ex por ta ções de café al te ram a con for ma ção da ba lan ça de
pa ga men tos, prin ci pal men te a par tir de 1860, quan do de i xa de ser de fi ci tá ria, 
com as úni cas ex ce ções dos anos de 1880, 1885 e 1889-90. Sur gem as pri me i -
ras in dús tri as, os ban cos, as ca i xas eco nô mi cas, com pa nhi as de na ve ga ção a va -
por, com pa nhi as de se gu ros e co lo ni za ção, com pa nhi as de mi né ri os e as pri me i -
ras em pre sas de ser vi ços, de trans por te ur ba no, de gás e es tra da de fer ro,
que co nhe ce rão o mo no pó lio in glês. De sen vol vem-se as tran sa ções hi po te cá ri -
as, fi xan do a re du ção das ta xas de des con to, sur ge a com pra e ven da de ações;
Mauá ina u gu ra rá as subs cri ções pú bli cas. 

Essas ini ci a ti vas, se de iní cio per ten ci am a em pre sas na ci o na is,
pro gres si va men te são trans fe ri das ao con tro le do ca pi tal in glês, pro te gi do
pelo Go ver no que lhe for ne cia o au xí lio ne ga do ao em pre sá rio na ci o nal: “Mauá
cla ma va con tra a in com pre en são go ver na men tal e a fal ta de au xí lio ofi ci al, po rém 
este des ti na va-se à agri cul tu ra. Pro te gê-la e for ta le cê-la se ria con ser var seu pró -
prio do mí nio. Por isso mes mo é que a ca rac te rís ti ca fun da men tal do Impé rio é o
seu as pec to con ser va dor: con ser va dor da es tru tu ra co lo ni al”.44 No ano em que os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te se tor nam o prin ci pal for ne ce dor bra si le i ro, 
des lo can do a Ingla ter ra, em 1927, o ca pi tal in glês era uma vez e meia ma i or do
que todo o ca pi tal es tran ge i ro in ves ti do no Bra sil.45

Os óbi ces à in dus tri a li za ção não se re du zem ao de sin te res se go ver -
na mental – com pro me ti do com a agri cul tu ra –, ao pro te ci o nis mo ao ca pi tal
inglês, à con cor rên cia es tran ge i ra; a es ses po de ro sís si mos fa to res ne ga ti vos
somam-se a au sên cia de ca pi ta is – a ex tin ção do trá fi co ope ra ra re sul ta dos
bastan te aquém das ex pec ta ti vas –, di fi cul da des de mão-de-obra qua li fi ca da e
pro te ção ina de qua da.46 

Mas o ca pi tal es tran ge i ro via o país, tão-só, como um mer ca do con su -
mi dor de seus pro du tos; daí sua in cli na ção pela área de ser vi ços, mor men te a fer -
ro via, fun da men tal para seus in te res ses, es pe ci al men te para os in te res ses in gle ses 
e de nos sa la vou ra ca fe e i ra, vi san do ao es co a men to de sua pro du ção, por isso os
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43 A tarifa Alves Branco não tinha, a rigor, nenhum intuito protecionista; tratava,
fundamentalmente, de obter da importação – desde que não tinha sentido taxar as
exportações – a receita destinada a fazer face às despesas crescentes de manutenção do
aparelho de Estado, dominado pelos interesses dos exportadores.

44 SANTOS, Joel Rufino dos et al. Ob. cit., pág. 44.
45 MANCHESTER, Allan K. Ob. cit., pág. 14.
46 VILELA, Nícia. A luta pela industrialização do Brasil – 1808-1930. Apud SANTOS, Joel Rufino

dos et al. Ob. cit.



tri lhos ca mi nham do in te ri or do país na di re ção dos por tos, per cor ren do de pre fe -
rên cia as zo nas pro du to ras do café,47 per fil que é ain da o atu al. 

Mas, no que aten dia aos in te res ses da la vou ra ex por ta do ra, a fer -
ro via atu a va como fa tor ini bi dor do de sen vol vi men to lo cal: “Áre as até en tão pro -
du to ras e con su mi do ras de ma nu fa tu ras lo ca is […] en tram em de ca dên cia com
as fer ro vi as. Seu iso la men to do li to ral e, por tan to, da in fluên cia do mer ca do
ex ter no, ti nha pos si bi li ta do seu de sen vol vi men to. Qu an do pe ne tram as fer ro -
vi as pelo in te ri or e são in tro du zi das ma nu fa tu ras es tran ge i ras, aque las não
su por tam a con cor rên cia e en tram em de clí nio.”48

Se em 1857, na vi gên cia da ta ri fa Alves Bran co, o pro je to in dus -
tri a lis ta se acha va lon ge de qual quer sor te de con so li da ção, em 1860 ele en -
fren ta ria a ta ri fa li vre-cam bis ta de Sil va Fer raz, cujo es co po ex plí ci to era
pro te ger a gran de la vou ra com ta ri fas re du zi das para a im por ta ção de gê ne -
ros ali men tí ci os – im por ta ção de cor ren te da mo no cul tu ra –, atrás dos qua is
vi ri am as ta ri fas igual men te ba i xas para a im por ta ção de pro du tos ma nu fa -
tu ra dos, tor nan do im pos sí vel a con cor rên cia da in ci pi en te in dús tria na ci o -
nal com o pro du to es tran ge i ro. 

Por essa po lí ti ca adu a ne i ra, de sub mis são ao gran de ca pi tal es tran -
ge i ro, es pe ci al men te in glês, o Bra sil, que tam bém se cur va va aos in te res ses da
gran de pro pri e da de ru ral, re nun ci a va uma vez mais ao pro je to de im plan ta -
ção de um ca pi ta lis mo in dus tri al; a ta ri fa li vre-cam bis ta, na me di da em que
im pe dia a im plan ta ção da gran de in dús tria na ci o nal, con de na va nos sas as pi -
ra ções a pe que nas ofi ci nas de con ser tos, pro por ci o na is aos pe que nos ca pi ta is
na ci o na is. “Está va mos sub me ti dos à con di ção de sub si diá ri os do gran de ca pi -
tal es tran ge i ro, es pe ci al men te in glês”.49 

A ali an ça la ti fún dio-capital es tran ge i ro, que uma vez mais re tar da o 
sur to in dus tri a lis ta bra si le i ro e o de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo, é bem ilus -
tra da pelo de sen vol vi men to e fracas so dos pro je tos de Mauá, cuja fa lên cia é,
segu ra men te, a fa lên cia do pri me i ro pro je to de de sen vol vi men to na ci o nal au tô -
no mo; nes se sen ti do, seu malogro con fun de-se com a his tó ria do Se gun do Re i -
na do. A fa lên cia de Pon ta de Are ia re ú ne to dos os ele men tos da cri se bra si le i ra,
pon do em des ta que os in te res ses an ti na ci o na is do co mér cio ex por ta dor, que se
ma ni fes ta rão, daí em di an te, cla ra men te, em nos sa po lí ti ca ex ter na, como re pre -
sen ta ção do se tor di nâ mi co de uma eco no mia de pen den te por op ção. A aber tu ra 
do rio Ama zo nas ao co mér cio in ter na ci o nal, se aju dou o go ver no con ser va dor
na so lu ção das pen dên ci as com o rio da Pra ta, des tru iu de fi ni ti va men te não
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47 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Ob. cit., pág. 130.
48 SANTOS. Joel Rufino dos et al. Ob. cit., pág. 37.
49 Idem. p. 39.



apenas com o em pre en di men to de Mauá, mas com o pro je to de de sen vol vi mento
na ci o nal a par tir da in dus tri a li za ção e do for ta le ci men to do ca pi tal na ci o nal. 

É uma der ro ta sim bó li ca, tra du zí vel numa sim ples li ção: tudo era 
per mi tido, mas nada além do con cer to da es cra vi dão com me lho ri as ma teriais, 
progra ma ain da do Ga bi ne te da Con ci li a ção do Mar quês do Pa ra ná, que pro cu ra
con fun dir “con ser va ção” com “pro gres so”, nada que pos sa alte rar as es tru tu ras 
de pro du ção funda das na vi to ri o sa ali an ça da la vou ra ex por ta do ra com o
capi tal in ter na ci o nal, he ge mo ni ca men te in glês. 

A eco no mia que não lo gra ra in dus tri a li zar-se per ma ne cia as sen -
ta da no cam po pro du tor de gê ne ros vol ta dos para a ex por ta ção, ain da açú car 
e al go dão, mas ago ra fun da men tal men te café, e en tão, o es cra vis mo, aba la do
com a ex tin ção do trá fi co, per ma ne cia, não como fato po lí ti co, não como
ques tão po lí ti ca para as dis cus sões aca dê mi cas e ba cha re les cas das tri bu nas
do Par la men to e dos jor na is de opi nião; era, na ex pres são de Na bu co, o su -
pre mo fato eco nô mi co do Impé rio que, fora da la vou ra, não con se gui ra cons -
tru ir uma for ça al ter na ti va de apo io, se lan do seu des ti no quan do não com -
pre en deu que a in dus tri a li za ção im pli ca ria a ne ces sá ria cri a ção de uma eco -
no mia in de pen den te, li vre e mes mo ad ver sá ria da eco no mia do mi ni -
al-fechada, do la ti fún dio e do es cra vis mo. 

A Abo li ção, nes se qua dro, se ria um gol pe fa tal para os ve lhos
pro pri e tá ri os ru ra is, que, tra í dos pelo Impé rio, sim ples men te la va ram as
mãos ao des ti no dos Bra gan ças. Para Ca ló ge ras, a sur pre sa não es ta va na
lei, dado que, vin do como veio, qua se que foi so men te a san ção de um fato
pre e xis ten te: “[...] a úni ca ques tão era sa ber como se fa ria face à ru í na dos
fa zen de i ros”,50 des de que des car ta da fora a al ter na ti va da in de ni za ção, de -
fen di da até por Mar tim Fran cis co, para quem, se gun do Pe dro Cal mon, sem
aque la re pa ra ção, a que o erá rio não po dia res pon der – pois im por ta va em
mais de um mi lhão de con tos – a Abo li ção se ria a de pre da ção.51 

É ain da Ca ló ge ras quem la men ta rá a rup tu ra do Impé rio com a
“clas se su pe ri or”, fon te de que i xas e ódio, ga ti lho da Re pú bli ca há tan to tem po 
por in si nu ar-se: “As per das eco nô mi cas e a ru í na da pro pri e da de pri va da
não fo ram, por cer to, as con se qüên ci as mais las ti má ve is do gran de bem
que foi a Abo li ção; o de sas tre ir re me diá vel, sim, foi a des tru i ção sú bi ta do
pres tí gio e do in flu xo so ci al de uma clas se que, de fato, re pre sen ta va os me -
lho res ele men tos do Impé rio. A clas se ver da de i ra men te su pe ri or do Impé -
rio, su pe ri or em ex pe riên cia, em pru dên cia, em pen do res con ser van tis tas e 
em co ne xão com as ins ti tu i ções, sen tiu-se de ca pi ta da; como con se qüên cia,
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rom pe ram-se seus li a mes com a mo nar quia. Ha via con tra í do com esta um
pac to de in te res ses co muns. A nova lei o ha via roto. Daí de cor ri am de sa fe i -
ções, ódio e que i xas amar gas de aban do no.”52

A Abo li ção, to da via, se ria o fru to de meio sé cu lo de re tar da mento; a
lenti dão das re for mas, ao con trá rio do que su pu nha Ca ló ge ras, mos tra a inca -
pa ci da de de o sis te ma ab sor ver qual quer al te ra ção do sta tu quo: a abo li ção
do trá fi co, tan to quan to a abo li ção do es cra vis mo – ra ros ins tan tes de acele -
ra ção so ci al numa po lí ti ca mar ca da pela so no lên cia –,53 pro vo ca riam as
conhe ci das rup tu ras no edi fí cio do po der ru ral, em cujo topo se ins ta la ra o
Impé rio, sem olhos para pro cu rar al ter na ti vas. 

O Impé rio, que já per de ra o apo io da Igre ja – e diz-se da Inde -
pendên cia que foi um mo vi men to de ma çons e da Re pú bli ca um mo vi mento de
ag nós ti cos e po si ti vis tas –, per de sua se gun da per na com o re tra i men to do
po der ru ral. 

O tri pé ru i rá por com ple to com a “Ques tão mi li tar”. 
A Re pú bli ca e a ur ba ni za ção pro du zi rão li de ran ças di ver sas

daque las cujo de sa pa re ci men to tan to Ca ló ge ras quan to Sér gio Bu ar que de
Ho landa54 la men tam. Mas essa al te ra ção não sig ni fi ca ria, como afir ma o
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52 Ob. cit., pág. 383.
53 Escreve RODRIGUES. José Honório. Ob. cit., pág. 77: “A intransigência escravocrata e

latifundiária impedia ou dificultava qualquer medida legislativa, e mais fácil era
prometer nos programas a ampliação da lei de 1881. O gabinete de Cotegipe não pretende 
fazer um programa político, mas acredita que duas medidas podem alcançar o apoio da
Câmara, e uma delas é exatamente a emancipação gradual dos escravos. Isso se faz com a
lei de 28 de setembro de 1885, que teria como corolário a emigração protegida. Afinal foi
somente em 13 de maio de 1888 – depois de mais de meio século de legislação – que a
escravidão foi extinta imediata e incondicionalmente. A lentidão das reformas essenciais
mostra como os instantes de aceleração – abolição do tráfico, abolição da escravidão – são
dominados por meio século de retardamento. Não houve no Brasil sequer o equilíbrio
entre a criação e a tradição, pois sempre os líderes retardatários impediram ou
retardaram o mais que puderam que o contemporâneo vencesse o fóssil. Os exemplos não 
faltariam, pois nem um, nem outro momento de aceleração foi levado às suas últimas
conseqüências, com benefícios reais para a União e o povo. Neles, como na hora da Lei da 
Terra, também de 1850, não se mexeu na terra, não se promoveu reforma agrária. E se
fosse necessário dar outros exemplos, a lentidão do processo histórico brasileiro não se
caracteriza somente pela resistência oposta pelas minorias oligárquicas enfeudadas nos
seus privilégios. Caracteriza-se também pela inércia e rotina administrativa, porque é
uma sociedade divorciada do Poder, que vive in extremis. Sempre a minoria dominadora
e não criadora travou o caminho do progresso, por ofensa aos privilégios ou por
fossilidade ou não contemporaneidade. O processo histórico brasileiro é sempre
não-contemporâneo.”

54 Ob. cit., pág. 131: “A República […] ignorou-os [os proprietários rurais] por completo. Daí 
o melancólico silêncio a que ficou reduzida a casta de homens que no tempo do
Império dirigia e animava as instituições, assegurando ao conjunto nacional certa
harmonia que nunca mais foi restaurada.”



autor de Ra í zes do Bra sil55 e tan tos ou tros pes qui sa do res igual men te cons -
pí cu os, “o fim do pre do mí nio agrá rio”. Mes mo a in dus tri a li za ção, que
aguar da rá ain da por tan tos anos o fir mar-se, não re i na rá so zi nha. A histó ria da
Re pú bli ca, que se co nhe ce rá a se guir, é tam bém a his tó ria da re sis tên cia ru -
ral, que che ga for te até à Cons ti tu in te de 1987. 

O po der ru ral, de ci din do o po der lo cal, com pon do os le gis la ti vos, 
in flu in do na con du ção da po lí ti ca na ci o nal - pre ser va-se até aqui in to cá vel
a gran de pro pri e da de – re ve la ria uma for ça e uma so bre vi da in sus pe i ta das
pe los his to ri a do res. 

Epí lo go 

O Impé rio ter mi na por onde co me çou: com um gol pe de es ta do
mi li tar; como na Inde pen dên cia, ca ren te de povo e opi nião pú bli ca. Em
1889, como em 1822, ou em 1831, ou em 1840, o povo é o gran de au sen te.
A no vi da de é a emer gên cia do novo po der que su ce de rá ao Po der Mo de ra dor,
des fe i to das prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is que le gi ti ma vam as ações do
mo nar ca, mas am pa ra do nas ar mas que aque le não em pu nha va. 

É a gran de der ro ta do po der ci vil. 
O cor ri que i ro, en tre nós, tem sido ilus trar a Qu es tão Mi li tar –

ga ti lho que de to nou o Qu in ze de No vem bro sem data mar ca da – com uma
sé rie de ca sos, pe que nos con fli tos, ri xas e aze du mes en tre a ca ser na e o ga -
bi ne te ou sim ples men te um ou ou tro po lí ti co ou jor na lis tas,56 com suas re -
per cus sões na im pren sa e no Par la men to, onde mi li ta res – de pu ta dos e se -
na do res sem pre ju í zo da car re i ra – ocu pa vam as duas ban ca das e se iden -
ti fi ca vam me nos com seus par ti dos do que com a de fe sa da “mo ral”, da “hon ra 
mi li tar” ou dos in te res ses mais ob je ti vos da ca ser na - sol dos e pro mo ções. 

Esti mu la dos pela cam pa nha do Pa ra guai – até en tão a ati vi da -
de po lí ti ca do Exér ci to fora nula – que en se ja ra tan to a ma i or pro fis si o na -
li za ção quan to a ma i or co e são da tro pa, que mais se iden ti fi ca com seus lí -
de res, com pa nhe i ros da cam pa nha re cém-en cer ra da, do que com os lí de res
do re gi me e seus che fes le ga is, qua se sem pre ci vis, o que os mi li ta res pre -
ten dem, fun da men tal men te, é par ti lhar o po der po lí ti co num re gi me até
en tão es sen ci al men te ci vil. 

Os mi li ta res não es ta vam em con fli to quer com a mo nar quia,
quer com a or dem so ci al e eco nô mi ca iní qua; mu i to pou co co nhe ci am de polí ti ca
para dis tin guir um re gi me do ou tro, para apo i ar a Re pú bli ca ou op tar por
um re gi me pre si den ci a lis ta uni ta ris ta ou fe de ra lis ta, por mais que se pos sam 
su pe res ti mar as con se qüên ci as ob je ti vas das pré di cas de Ben ja mim Cons -
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55  Idem., pág. 126.
56 Ver, por exemplo, CALMON, Pedro. Ob. cit., e CALÓGERAS, Pandiá. Idem.



tant nas sa las de aula da Esco la Mi li tar, o con fli to fun da men tal era com o
po der ci vil – res sur gen te na cri se que leva De o do ro à re nún cia – e o ob je ti vo 
era, se pos sí vel, subs ti tu in do-o pela di ta du ra mi li tar, como cla ra men te defendia 
Flo ri ano na sua car ta ao te nen te-coronel e fu tu ro ge ne ral, João So a res
Neiva: “[...] Fato úni co que pro va exu be ran te men te a po dri dão que vai por
este po bre país e por tan to a ne ces si da de da di ta du ra mi li tar para ex pur -
gá-la.”57 

A dis si dên cia que uni fi ca os mi li ta res no le van te é com o ga bi ne te 
li be ral de Ouro Pre to, ri go ro so no exer cí cio do pri ma do cons ti tu ci o nal da
su bor di na ção das for ças do Exér ci to ao po der ci vil por ele en car na do; as
tro pas se re ú nem para de por o ga bi ne te – esse era o pri me i ro li mi te do
pro nun ci a men to das ar mas, e é em face des se ul ti ma to que se mo vem a
Co roa58 e os mi nis tros, ace den do à im po si ção, com a re nún cia co le ti va e a
cons ti tu i ção de novo ga bi ne te. 

Só mais tar de o gol pe se com ple ta po li ti ca men te com a der ro ca da
da mo nar quia. “Após a de po si ção de Ouro Pre to e de seus co le gas, du ran te
ho ras ne nhu ma pro vi dên cia se to mou para pro cla mar a Re pú bli ca. Ao an ti go
pre si den te do Con se lho ape a do do po der, o pró prio De o do ro de cla rou que iria
pro cu rar o im pe ra dor para lhe pro por a lis ta dos no vos mi nis tros.”59 

Na edi ção de 16 de no vem bro do Jor nal do Co mér cio, a matéria
“Os acon te ci men tos de on tem”, tex to de Sousa Fer re i ra, que re gis tra, com
ob je ti vi da de e fri e za os fa tos, um a um, numa qua se in di fe ren ça diante do
ar ro lar cro no ló gi co dos su ces sos, con fir ma a sur pre sa po pu lar em face de um 
acon te ci men to que não com pre en dia, e re ve la igual men te que o ple i to re pu -
bli ca no não fora ao Cam po de San ta na acom pa nhan do De o do ro. 

A pri me i ra ma ni fes ta ção nes se sen ti do par te do me mo ri al da
Câ ma ra Mu ni ci pal, pro vo ca da por José do Pa tro cí nio. Na que le dia em que
o país der ru ba va um Impé rio qua se sep tu a ge ná rio, e, sem o sa ber, ini ci a va a
aven tu ra da Re pú bli ca, na que la cal ma de um dia co mum de sol re u nia-se o
Se na do, era o meio-dia, com a pre sen ça de 11 se na do res. No ex pe di en te é
lido o ofí cio do Se na dor Sa ra i va – que mo men tos an tes fôra con vi da do pelo
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57 Ver no 1º  vol. da República.
58 A Corte estava veraneando em Petrópolis e foi chamada ao Rio pelo Visconde de Ouro

Preto, chefe do gabinete resignatário; aqui, o imperador teve tempo de convocar e presidir o
Conselho de Estado, aceitar a indicação de Silveira Martins e depois fixar-se em Saraiva.
Quando Deodoro foi a Ouro Preto, comunicou-lhe tão-somente a deposição do ministério.
Segundo autores como Pandiá Calógeras, teria sido o boato em torno da indicação de
Silveira Martins, “Inimigo acirrado e pessoal de Deodoro” que levara o velho e doente
general a aderir à mudança do regime.

59 CALÓGERAS, Pandiá. Ob. cit., pág. 398.



im pe ra dor para re or ga ni zar o ga bi ne te – co mu ni can do “[...] que se en con tra va
na Cor te para to mar par te nos tra ba lhos des ta Câ ma ra”. 

À mes ma hora re u nia-se a Câ ma ra dos De pu ta dos com a pre sen -
ça de 21 dos seus mem bros. No ex pe di en te e na Ordem do Dia, so men te
ques tões bu ro crá ti cas. Ne nhum re gis tro da que les fa tos que es ta vam mu dan do 
o cur so da His tó ria do país. De for ma mu i to sig ni fi ca ti va fala o tra ta men to
dado pela im pren sa. Indo mu i to além do que se pode cha mar de pura ob je ti vi -
da de jor na lís ti ca, aque le jor nal flu mi nen se não abre man che te so bre os acon te -
ci men tos de 15 de no vem bro, nem anun cia, como era de se es pe rar, o fato, a
gran de no tí cia do novo re gi me pro cla ma do. Li mi ta-se, como vi mos, a uma
ti tu la ção qua se bu ro crá ti ca. 

Gol pe mi li tar tí pi co, na for ma e nas ori gens e na pre pa ra ção, a
bem su ce di da in sur re i ção não teve a opi nião pú bli ca a es ti mu lá-la, ou a
res pal dá-la; sua le gi ti ma ção de cor re ria da efe ti va ção da nova or dem e
daque la ação cons ti tu ci o na lis ta ime di a ta que fal ta ria aos pa re dros de 1930.
Mas o povo não a es pe ra va, mu i to me nos o Par ti do Re pu bli ca no, que em
nada ou quase nada in flu iu, pois só sou be da boa nova de po is de o re gi me
insti tu í do… 

Cons pi ra ção ads tri ta à ca ser na, saiu do se gre do para ex por-se à
luz do dia de sur pre sa. A so ci e da de res pon deu com es pan to, medo e ig no rância, 
con fun din do a mo vi men ta ção das tro pas com mais uma pa ra da mi li tar, ou
for ma tu ra dos re gi men tos, tão co mum na que la área, em fren te a um
quartel-general e a um mi nis té rio mi li tar. 

Não obs tan te o fra cas so dos se gui dos ga bi ne tes em face da cri se
eco nô mi ca, não ha via na so ci e da de uma dis si dên cia com a mo nar quia, nem a
Re pú bli ca che ga ra a em pol gar a opi nião pú bli ca. No má xi mo era even to a ser
con si de ra do na su ces são do im pe ra dor sim pá ti co. Nem uma co i sa nem ou tra 
mo via os mi li ta res, se não o de se jo de trans for mar-se em “exér ci to de li be ran -
te”. O mo vi men to, que não foi exa ta men te dos mi li ta res, mas, pre ci sa men te
do Exér ci to, foi de les, e só de les, como amar gu ra ria um de seus me lho res co -
ri fe us, Aris ti des Lobo: “Por ora a cor do go ver no é pu ra men te mi li tar e de -
ve rá ser as sim. O fato foi de les, de les só, por que a co la bo ra ção do ele men to
ci vil foi qua se nula. O povo as sis tiu àqui lo bes ti a li za do, atô ni to, sur pre so, 
sem co nhe cer o que sig ni fi ca va.” 

Nas ci do com o gol pe de esta do par la men tar que an te ci pou a ma i o ri -
da de de D. Pe dro II, o Se gun do Re i na do é der ro ga do pelo gol pe mi li tar de 15 de 
no vem bro, fun da dor de uma sa fra de in ter ven ções que se ria a ca rac te rís ti ca
mais dis tin ti va dos pri me i ros cem anos de nos sa Re pú bli ca, en cer ran do, com a
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pre e mi nên cia ci vil, fin da, a fase das in sur re i ções, re be liões e re vol tas de ca rá ter
po pu lar que ha vi am as si na la do o Impé rio. 

A par tir da Re pú bli ca, já nos seus pri me i ros dias com a cri se que
re dun da na as cen são de Flo ri a no, mas prin ci pal men te a par tir de 1930,
“[...] só há gol pes de es ta do, pois o te mor de en vol ver o povo, che io de re i vin -
di ca ções so ci a is, en si na as fac ções di ver gen tes a pro cu rar o as sal to rá pi do e,
se pos sí vel, sem der ra ma men to de san gue”.60

Rio de Janeiro/For ta le za, 1996.

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL

46 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral

60 RODRIGUES. José Honório. Ob. cit., pág. 135.
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95
PROCLAMAÇÃO DA MAIORIDADE

 DO IMPERADOR

95.1 – CONVITE DA ASSEMBLÉIA GERAL A D. PEDRO II
PARA PRESTAR O JURAMENTO CONSTITUCIONAL

(23 JULHO 1840)

Se nhor! A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va, o úni co e le gí ti mo ór gão dos
sen ti men tos da na ção, con ven ci da de que ne nhum ou tro re mé dio
mais con vi ria aos ma les que a opri mem nas cir cuns tân ci as atu a is

que a ime di a ta acla ma ção da ma i o ri da de de V. M. Impe ri al e sua exal ta ção
ao tro no do Bra sil, e, em con se qüên cia, a en tre ga do de pó si to sa gra do
das ré de as do go ver no nas au gus tas mãos de V. M. Impe ri al, nos en via
em de pu ta ção a anun ci ar a V. M. Impe ri al a ma ne i ra so le ne por que V. M.
Impe ri al aca ba de ser por ela de cla ra do ma i or no meio de ge ral re go zi jo, e a 
ro gar a V. M. Impe ri al que, dig nan do-se aco lher com be nig ni da de aque la
ex pres são dos sen ti men tos na ci o na is, haja por bem com ple tar seus atos,
pres tan do-se ao ju ra men to so le ne exi gi do pelo art. 103 da Cons ti tu i ção do
Impé rio, nos pa ços do Se na do, onde a Assem bléia Ge ral re u ni da aguar da a
au gus ta pre sen ça de V. M. Impe ri al. Assim, Deus aju de a V. M. Impe ri al,
aco lhen do os fer vo ro sos vo tos que os fiéis sú di tos de V. M. Impe ri al não
ces sam de di ri gir-lhe pela pros pe ri da de e di u tur ni da de do re i na do de V. M. 
Impe ri al. 

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Se nho res De pu ta dos. Ter ce i ro Ano da
Qu ar ta Le gis la tu ra. Ses são de 1840. Tomo Se gun do. Pág. 354.
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95.2 – AUTO DA MAIORIDADE 
(23 JULHO 1840) 

Nós, aba i xo as si na dos, se na do res e de pu ta dos do Impé rio do Bra sil,
cren do que o adi a men to das Câ ma ras, no mo men to em que se
tra ta va de de cla rar a ma i o ri da de de V. M. I. é um in sul to fe i to à

sa gra da pes soa de V. M. I., é uma tra i ção ao país co me ti da por um re gen te
que, na nos sa opi nião, não o é de di re i to des de o dia 11 de mar ço do cor ren te
ano e re co nhe cen do os gra ves ma les que de se me lhan te adi a men to se po dem 
se guir, já à tran qüi li da de da ca pi tal como a das pro vín ci as, onde os ini mi gos
da paz e tran qüi li da de pú bli ca se po dem aco ber tar com este acon te ci men to, 
para com ele di la ce ra rem as en tra nhas da mãe pá tria, vêm re ve ren tes aos
pés de V. M. I. a ro gar que V. M. I., para sal var-nos e ao tro no, tome, des de
já, o exer cí cio das suas al tas atri bu i ções. 

Rio de Ja ne i ro, 23 de ju lho de 1840.

Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da Ma cha do e Sil va
José Mar ti ni a no de Alen car

Extra í do de A de cla ra ção da ma i o ri da de de Sua Ma jes ta de Impe ri al o Se nhor D. Pe dro II, des de o mo -
men to em que essa idéa foi aven ta da no cor po le gis la ti vo até o ato de sua re a li za ção. Rio de Ja ne i ro,
Ti po gra fia da Asso ci a ção do Des per ta dor, 1840. Págs. 94-95. 
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95.3 – JURAMENTO DO IMPERADOR
(23 JULHO 1840)

Juro man ter a re li gião ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, a in te gri da de e in di -
vi si bi li da de do Impé rio, ob ser var e fa zer ob ser var a Cons ti tu i ção po lí ti ca
da na ção bra si le i ra, e mais leis do im pé rio, e pro ver ao bem ge ral do

Bra sil, quan to em mim cou ber.

Extraído  de ALVES FILHO, Ivan. Brasil 500 anos em Documentos. Editora Mauad. Págs. 198-199.
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95.4 – PROCLAMAÇÃO AO POVO SOBRE A MAIORIDADE 
(23 JULHO 1840) 

Bra si le i ros!
A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va do Bra sil, re co nhe cen do o fe liz

    de sen vol vi men to in te lec tu al de S.M.I. o se nhor D. Pe dro II, com que 
a di vi na pro vi dên cia fa vo re ceu o Impé rio de San ta Cruz; re co nhe cen do
igual men te os ma les ine ren tes a go ver nos ex cep ci o na is, e pre sen ci an do o
de se jo unâ ni me do povo des ta ca pi tal; con ven ci da de que com este de se jo
está de acor do o de todo o Impé rio, para con fe rir-se ao mes mo au gus to Se nhor 
o exer cí cio dos po de res que, pela Cons ti tu i ção lhe com pe tem, hou ve por
bem, por tão pon de ro sos mo ti vos, de cla rá-lo em ma i o ri da de, para o efe i to
de en trar ime di a ta men te no ple no exer cí cio des ses po de res, como Impe ra dor 
Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil. O au gus to Mo nar ca aca ba de
pres tar o ju ra men to so le ne de ter mi na do no art. 103 da Cons ti tu i ção do
Impé rio. 

Bra si le i ros! Estão con ver ti das em re a li da des as es pe ran ças da na -
ção; uma nova era apon tou; seja ela de união e pros pe ri da de. Se ja mos nós
dig nos de tão gran di o so be ne fí cio. 

Paço da Assembléia Geral, 23 de julho de 1840. – Marquês de
Paranaguá, presidente – Luiz José de Oliveira, 1º secretário do Senado –
Antônio Joaquim Álvares do Amaral, 1º secretário da Câmara dos Deputados.

Extra í do de Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Senhores De pu ta dos. Ter ce i ro Ano da
Qu ar ta Le gis la tu ra. Ses são de 1840. Tomo Se gun do. Pág. 354. 
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95.5 – SAUDAÇÃO DO SENADO A D. PEDRO II
(28 JULHO 1840)

Impe li do o Se na do do mais no bre pa tri o tis mo e trans por ta do do mais
no bre jú bi lo pela gra ça que ao Impé rio aca ba de fa zer Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al, dig nan do-se de en trar já no ple no exer cí cio dos .seus ina u fe -

rí ve is di re i tos nos en via em so le ne de pu ta ção para con gra tu lar a Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al por tão jus to quão apre ciá vel mo ti vo, que en che de
sa tis fa ção e con fi an ça a to dos os sú di tos de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al. Se o
Bra sil, se nhor, des de el-rei D. Ma no el, re ce bia dos pre cla ros atos de Nos sa
Ma jes ta de Impe ri al be ne fí ci os, que pro gres si va men te o ha bi li ta vam para
que, ufa no com o gri to da Inde pen dên cia, sol to no Ipi ran ga pelo he rói do
ve lho e novo mun do, se cons ti tu ís se em na ção li vre, mu i to mais for tes es pe -
ran ças des co brem os bra si le i ros no pa tri o tis mo de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, a 
quem a di vi na pro vi dên cia do tou de um co ra ção mag nâ ni mo e des ti nou em 
seus de cre tos eter nos para re ger o Impé rio de San ta Cruz, pre dis pon do,
para ma i or ven tu ra, por ten to sa men te os acon te ci men tos do dia 23 do
cor ren te mês para que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, qual bri lhan te sol, fi zes se
des de já de sa bro char a fe li ci da de de seus sú di tos. Sir va o go ver no de Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al de es tre la po lar que ilu mi ne a toda Amé ri ca, para que
acer te ela no ca mi nho da or dem e da ver da de i ra gló ria. Dig ne-se, por tan to,
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al por sua be nig ni da de de ace i tar os sin ce ros vo tos
do Se na do, que são os mes mos da na ção.

 Per mi ta o céu que cor ram por di la ta dos e fe li zes anos os pre ci o sos
dias de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, a fim de ser man ti da a jus ta li ber da de e
exal ta da a pros pe ri da de do Impé rio. Paço do Se na do, 28 de ju lho de 1840.

Fran cis co de Sou sa Pa ra í so

Extra í do de Ana is do Se na do Fe de ral. Bra sí lia, 1978. Pág. 615.
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95.6 – AGRADECIMENTO DE D. PEDRO II AO SENADO
 (28 JULHO 1840)

Agra de ço mu i to os sen ti men tos que o Se na do ex pri me, por ha ver
eu as su mi do o exer cí cio dos po de res que, pela Cons ti tu i ção, me
com pe tem, e po dem, se nho res, as se ve rar ao Se na do que eu

pro cu ra rei cor res pon der ao voto na ci o nal, man ten do a har mo nia en tre os
po de res po lí ti cos, pro mo ven do a fe li ci da de da na ção e sus ten tan do a Cons -
ti tu i ção e as leis do Impé rio.

Extra í do de Ana is do Se na do Fe de ral. Bra sí lia. 1978. Pág. 615.
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95.7 – MANIFESTO DE BERNARDO PEREIRA DE
VASCONCELOS SOBRE A MAIORIDADE DE D. PEDRO II

(28 JU LHO 1840)

Expo si ção do Sr. Ber nar do
Pe re i ra de Vas con ce los, ex-Mi nis tro do
Impé rio, so bre os me mo rá ve is acon te ci -
men tos ocor ri dos ul ti ma men te nes ta Cor te.

Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los jul ga de ver ex pli car ao pú bli co o
seu pro ce di men to no cur to pe río do de 9 ho ras do dia 22 do cor ren te
mês, em que foi mi nis tro e se cre tá rio de es ta do dos ne gó ci os do

Impé rio.
 São hoje sa bi das dos ha bi tan tes des ta ca pi tal, e sê-lo-ão em bre ve

dos de todo o Impé rio, as me lan có li cas ocor rên ci as dos dias an te ri o res ao
re fe ri do 22 de ju lho, por oca sião de se ocu par a Câ ma ra dos De pu ta dos da
ques tão do su pri men to de ida de de S.M.I., a fim de que o mes mo au gus to
se nhor en tras se ime di a ta men te no exer cí cio de sua au to ri da de cons ti tu ci o nal.
É in con tro ver so que a me di da de an te ci par a ma i o ri da de de S.M.I. não ti nha
ma i o ria de vo tos nem na Câ ma ra dos Se na do res, nem na dos De pu ta dos,
pos to que àque les mes mos que a im pug na vam não fal tas sem ar den tes e
sin ce ros de se jos de vê-la re a li za da, sem ofen sa dos prin cí pi os cons ti tu ci o na -
is: este fato não era des co nhe ci do dos que con ce be ram este ano a idéia de
in ves tir o jo vem Impe ra dor da sua au to ri da de. No Se na do fora um tal pro -
je to o re je i ta do, bem que nin guém o im pug nas se na dis cus são e hou ves se
quem o sus ten tas se. Esta de ci são da Câ ma ra vi ta lí cia ne nhu ma im pres são pro -
du ziu no es pí ri to pú bli co, sen do ma ni fes to que nem os ha bi tan tes da Cor te,
nem os qual quer ou tra pro vín cia se ha vi am até en tão pro nun ci a do a fa vor
da me di da. To da via, não de sa cor da ram al guns de pu ta dos do tri un fo da sua 
idéia, con ti nu a ram a in sis tir em que o Impe ra dor fos se de cla ra do ma i or por 
uma lei or di ná ria; e, dado que não pou cos se dis pu ses sem a vo tar fa vor
dela, uma vez que fos se acom pa nha da de ga ran ti as para a na ção e para o



Tro no, cres cia este em pe nho à me di da que se ob ser va va mais ten dên cia
para a sua re a li za ção. 

No meio do de ba te des ta trans ce den te ma té ria, de ba te que de ve ra
ser no tá vel pela pru dên cia, si su dez e gra vi da de que o de via pre si dir, apa re -
ce ram sin to mas de co a ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Os que ad mi ti am a
idéia com mo di fi ca ções vi ram-se ex pos tos a in sul tos e pe ri gos, se não guar das -
sem si lên cio. Para pro va des te fato, ofe re ço o Jor nal do Co mér cio, de nº 188 a
193. Invo co, além dis so, o tes te mu nho dos de pu ta dos e es pec ta do res
im par ci a is; de po nham eles se, além do que tem che ga do ao co nhe ci men to
do pú bli co, não ti ve ram al guns dig nos re pre sen tan tes do país, e prin ci pal -
men te os mi nis tros da co roa, de so frer ver go nho sos in sul tos e ame a ças. Pes so as
do povo, re u ni das em gran de nú me ros, in va di ram o Paço da Câ ma ra, ro de a -
vam os de pu ta dos den tro da pró pria sala das ses sões, to ma vam par te nos
de ba tas, apla u din do es tron do sa men te os ora do res de um lado e su fo can do
a voz de ou tros com gri tos ater ra do res, em uma pa la vra, qua se que ha via
de todo de sa pa re ci do a dis tin ção en tre as ga le ri as e os le gis la do res: a po pu -
la ção pa cí fi ca e in dus tri o sa, que ao prin cí pio es pe ra va tran qüi la a so lu ção
que os po de res su pre mos do es ta do hou ves sem de dar à ques tão da ma i o ri -
da de, co me ça va a afli gir-se à vis ta de ce nas tão de sa gra dá ve is re pre sen ta das
na que le mes mo re cin to, don de so men te de ve ri am par tir exem plos de or dem
e de obe diên cia às leis; e o go ver no via-se na im pos si bi li da de de fa zer ces sar,
pe los me i os ao seu al can ce, se me lhan te es ta do de co i sas, não de se jan do que 
ain da le ve men te se lhe atri bu ís se o in ten to de co a gir os le gis la do res. 

Nun ca fui con si de ra do in fen so ao go ver no de S.M.I. o se nhor D.
Pe dro II; ten do até em ou tra épo ca de se ja do a re gên cia da au gus ta prin ce sa
im pe ri al a se nho ra D. Ja nuá ria, de se jo este que nun ca ex ce deu os li mi tes de
um pen sa men to, e que me cus tou as mais acer bas in jú ri as e ca lú ni as,
ha ven do mes mo quem, nas dis cus sões da as sem bléia pro vin ci al de Mi nas
Ge ra is, me in di gi tas se como cons pi ra dor con tra o re gen te do ato adi ci o nal,
im pre can do a mi nha mor te. 

Con fes so in ge nu a men te que o meu afer ro à mo nar quia e o exem plo
da dis pen sa de ida de da se nho ra D. Ma ria II, Ra i nha de Por tu gal, fo ram os
úni cos ele men tos de mi nha con vic ção, sem que en tão fi zes sem peso no meu 
es pí ri to mui va li o sas con si de ra ções, que se po di am opor a uma tal me di da.
Ain da hoje não he si ta rei em dar o meu voto para o su pri men to de ida de de
um prín ci pe, de ba i xo de ra zoá ve is con di ções de se gu ran ça; ain da hoje vo ta ria
pela ma i o ri da de do se nhor D. Pe dro II, mas com li mi ta ções e com su fi ci en tes
ga ran ti as para o Tro no e para o país; pois que os acon te ci men tos mes mo do
re i na do da se nho ra D. Ma ria II têm fe i to em mim a mais pro fun da im pres são. 

De i xa ra o se nhor D. Pe dro, Du que de Bra gan ça, or ga ni za do o
país, e nos pri me i ros em pre gos do es ta do os por tu gue ses mais es cla re ci dos, 
mais tra que ja dos no me ne io dos ne gó ci os pú bli cos, car re ga dos de pres tan tes
ser vi ços à pá tria, e os bra vos ge ne ra is que tan to ha vi am con tri bu í do para a
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que da da usur pa ção e re con quis ta da per di da li ber da de. Este go ver no, que
pro me tia lar ga du ra ção, tan to pela sua so li dez como pe las imor ta is re mi nis -
cên ci as que des per ta va, du rou ape nas dois anos; não era pas sa do este pra zo 
quan do rom peu uma re vol ta, que ras gou a Car ta Cons ti tu ci o nal e vi o len tou 
a jo vem ra i nha a as si nar com seu pró prio pu nho a con de na ção do mais
im por tan te tí tu lo de gló ria de seu au gus to pai; e lá está Por tu gal re mo i -
nhan do en tre a anar quia e as ten ta ti vas de um go ver no re gu lar! 

Di ver sas são, e para pior, as cir cuns tân ci as do Bra sil: nos sas ins -
ti tu i ções não es tão com ple tas, fal tam-nos mu i tas leis im por tan tes, al gu mas
das exis ten tes exi gem con si de rá ve is re for mas, e mu i to há que vi ve mos sob
o go ver no fra co de re gên ci as. Fal ta-nos um con se lho de es ta do, não te mos
emi nên ci as so ci a is, ou por po bre za nos sa, ou por que a in ve ja e as fac ções
te nham ca pri cha do em ni ve lar tudo. Nes te es ta do de co i sas não acla ma ra
eu por meu voto o Se nhor D. Pe dro II ma i or des de já, sem que o ar más se mos
de to dos os me i os ne ces sá ri os para ser fe liz o seu re i na do, bem que hoje me
con si de re na mais ex plí ci ta obri ga ção de en vi dar to das as mi nhas for ças, a
fim de que os re sul ta dos não jus ti fi quem um dia as mi nhas tris tes apre en sões
e as de meus ilus tres co le gas per ten cen tes a essa pa trió ti ca ma i o ria de 19 de
se tem bro. 

Cha ma do pelo re gen te, no ci ta do dia 22 do cor ren te mês, para
me en car re gar da re par ti ção dos ne gó ci os do Impé rio, não he si tei um só
mo men to à vis ta do pe ri go, ten do por co le gas ci da dãos tão hon ra dos, al guns
dos qua is per ten ci am a essa ma i o ria: não des co nhe ci a cri se em que es ta va o 
Bra sil; afli gi am-me so bre tu do os pe ri gos que ame a ça vam o Tro no, pro du zi dos 
pela pre ci pi ta ção e in só li ta ma ne i ra de dis cu tir; to le ra da na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Meus co le gas e eu, unâ ni mes em sen ti men tos, pro pu se mos ao
re gen te, em nome do Impe ra dor, o adi a men to da Assem bléia Ge ral, para a
qual es tá va mos ex pres sa men te au to ri za dos pela Cons ti tu i ção da mo nar quia, e 
nun ca me pa re ceu o Re gen te mais bra si le i ro e mais dig no do seu alto pos to
do que subs cre ven do o se guin te de cre to: 

“O re gen te, em nome do Impe ra dor o sr. D. Pe dro II, to man do
em con si de ra ção a ex po si ção que, pe los mi nis tros e se cre tá ri os de es ta do
das di fe ren tes re par ti ções, lhe foi fe i ta, acer ca do es ta do de per tur ba ção em
que atu al men te se acha a Câ ma ra dos De pu ta dos, e aten den do a que a
ques tão de ma i o ri da de de S.M.I., que nela se agi ta, pela sua gra vi da de e
pela alta po si ção e im por tân cia da au gus ta pes soa a que é re la ti va, so men te
pode e deve ser tra ta da com ma du ra re fle xão e tran qüi li da de: há por bem,
usan do da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 101, § 5º da Cons ti tu i ção do
Impé rio, adi ar a Assem bléia Ge ral para o dia 20 de no vem bro do cor ren te
ano. Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, se na dor do Impé rio, mi nis tro e se cre tá rio 
de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, o te nha as sim en ten di do e faça exe cu tar. 
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“Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 22 de ju lho de 1840, dé ci mo nono da
Inde pen dên cia e do Impé rio. Pe dro de Ara ú jo Lima – Ber nar do Pe re i ra de
Vas con ce los.” 

No Se na do não se con sen tiu que fos se lido este de cre to; e per mi ta
Deus que o seu no bre pre si den te, o Sr. Mar quês de Pa ra na guá, ain da um
dia não te nha de ar re pen der-se da ma ne i ra por que se hou ve nes te trans -
cen den te ne gó cio! – Na Câ ma ra dos De pu ta dos apa re ce ram gri tos, ame a ças 
e pro vo ca ções, que nem se com pa de ci am com a Cons ti tu i ção, nem com o
re gi men to da Casa. Acu sa ram-me de ca lu ni a dor, de tra i dor e de ini mi go do sr. 
D. Pe dro II. Pro tes ta ram con tra este ato como ema na do de um go ver no ile gal,
in tru so e usur pa dor; mas, en fim, obe de cen do-lhe, pou pa ram ao go ver no o
dis sa bor de re cor rer a pro vi dên ci as adap ta das para a sua exe cu ção. 

– Ca lu ni ei a Câ ma ra, di zem os meus ad ver sá ri os, por que aí re i na va 
a mais per fe i ta tran qüi li da de, e não ha via al te ra ção al gu ma na ca pi tal. – Peço
aos le i to res que con fron tem o de cre to de adi a men to com esta in cre pa ção, e
con ven cer-se-ão de que nele se não as se ve ra va que o povo da ca pi tal es ta va
agi ta do e me nos amo ti na do. Li mi tou-se a ex pri mir a de sor dem das dis cus sões 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, de sor dem que pa re cia apro pri a da para tor nar odi -
o sa a san ta ca u sa que ai se ple i te a va. Di gam-no os es pec ta do res im par ci a is,
diga-o o Jor nal do Co mér cio de 23 do cor ren te mês. Inex pli cá vel con tra di ção!
Ao mes mo tem po que se me acu sa va de ca lu ni a dor à Câ ma ra, de cons pi rar
con tra o Bra sil e o Tro no, es tron da vam na casa os bra dos hor rí ve is dos tri bu -
nos da ple be, e a ilus tra da ma i o ria, re pro van do com mudo si lên cio tan to
de sa ti no, só fa zia vo tos para que a di vi na pro vi dên cia sal vas se o jo vem
prín ci pe, para que não fos se ele mais uma ví ti ma ino cen te ofe re ci da nos
al ta res da de ma go gia.

Era eu o tra i dor e o cons pi ra dor, ob ser van do re li gi o sa men te, a lei,
e meus des va i ra dos acu sa do res eram fiéis à Cons ti tu i ção do Esta do, al -
me ja vam a tran qüi li da de pú bli ca, quan do dis cu ti am e ata ca vam o ato do
po der mo de ra dor que adi a va as Câ ma ras, quan do pro cla ma vam ile gal,
in tru so e usur pa dor um go ver no que ti nha até en tão re co nhe ci do, dado que
um ou tro, nes tes úl ti mos dias, al gu ma vez fa las se por in ci den te so bre a sua
le ga li da de?! 

Cons pi ra va eu adi an do as câ ma ras como acon se lha va a cri se em
que nos vía mos, como per mi tia a Cons ti tu i ção do es ta do, e eram fiéis ao seu 
de ver aque les re pre sen tan tes da na ção que, ten do obe de ci do ao de cre to do
adi a men to, fo ram ao Paço do Se na do fa zer par te de uma re u nião po pu lar
onde de li be ra ções se to ma ram so bre a pró pria exis tên cia do go ver no, for ce -
jan do por dar o ca rá ter de re vo lu ção a esse ato de adi a men to, que, ape sar
de tudo, é e sem pre foi con si de ra do como or di ná rio? 

Cons pi ra ria eu cum prin do fi el men te as leis na qua li da de de
mi nis tro da Co roa, e meus ini mi gos ir re pre en sí ve is, bem que as in frin gis sem
por um modo tão ex tra or di ná rio, como eles mes mo não pu de ram ne gar? 
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De po is de ex pe di do o de cre to de adi a men to, par tiu o re gen te
para S. Cris tó vão, a fim de par ti ci par a S.M. o Impe ra dor o pas so que dera,
e de cla rar-lhe qual a in ten ção do go ver no, que não foi ou tra se não pre pa rar
de vi da men te as co i sas para que, ain da no cor ren te ano, fos se pro cla ma da a
ma i o ri da de de S.M., não como uma me di da ar ran ca da pelo de sen ca de a -
men to das pa i xões, e di ta da re vo lu ci o na ri a men te por um par ti do em ma i o ria 
des de 1836 até hoje, mas com aque la so le ni da de, pru dên cia e si su dez que
de vem acom pa nhar um tão gran de ato na ci o nal. O re gen te vol tou, ten do
sido be nig na men te aco lhi do por S.M. o Impe ra dor e me re ci do o seu as sen ti -
men to. 

Ao meio-dia, cons tou ao Mi nis té rio, re u ni do em casa do re gen te,
que o co man dan te das ar mas, Fran cis co de Pa u la Vas con ce los, es ta va de
acor do com a re u nião no Se na do; que o co man dan te dos es tu dan tes da aca -
de mia mi li tar ha via mar cha do com eles ar ma dos para aque le pon to, e que
uma de pu ta ção, com pos ta de se na do res e de pu ta dos, se di ri gia a S. Cris tó -
vão para ob ter de S.M. o Impe ra dor a sua aqui es cên cia à pro cla ma ção de
sua ma i o ri da de. Era in dis pen sá vel ao go ver no pro cu rar tam bém sa ber qual
a de fi ni ti va re so lu ção do mes mo au gus to se nhor, à vis ta da face que as co i sas
aca ba vam de to mar, e para isso vol tou o re gen te ao Paço Impe ri al. S.M. se
dig nou de cla rar que que ria to mar já as ré de as do go ver no, e que a Assem -
bléia Ge ral fos se con vo ca da para o dia se guin te. Co nhe ci da as sim a von ta de 
de S.M., en ten deu o go ver no que era de seu de ver con for mar-se com ela, e
os co man dan tes das for ças de que po dia dis por, re ce be ram or dem para se
li mi ta rem uni ca men te àque las me di das in dis pen sá ve is a fim de fa zer com
que a se gu ran ça in di vi du al fos se res pe i ta da. 

Ape sar dos es crú pu los que ti nham os mem bros do go ver no so bre
tal me di da, de or dem do Re gen te, em nome do Impe ra dor, con vo quei de
novo a Assem bléia Ge ral, no mes mo dia 22, para o se guin te, à vis ta da
de cla ra ção de S.M. E por que era este o úl ti mo ato do re gen te, e para que o
pre tex to de achar-me eu no po der não con tri bu ís se para se con su mar uma
re vo lu ção e en san güen tá-la, con se gui do re gen te a mi nha de mis são, du ran te
este meu úl ti mo mi nis té rio de 9 ho ras so men te, 9 ho ras que eu re pu to as
mais hon ro sas de toda a mi nha vida pú bli ca. 

Não me é dado sa ber qual será a mi nha sor te por este acon te ci -
men to. O se nhor Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da Ma cha do e Sil va (hoje 
mi nis tro do Impé rio) ar ro jou-se a ame a çar-me em par ti cu lar, e aos meus
ou tros co le gas em ge ral, na au gus ta pre sen ça do Impe ra dor, no mo men to
mes mo em que S.M. aca ba va de ace i tar a di fí cil e es pi nho sa ta re fa de di ri gir 
os ne gó ci os pú bli cos. Que li ção! Que sen ti men tos se pre ten dem ins pi rar ao
co ra ção do ino cen te mo nar ca! Que pro va de aca ta men to e res pe i to à sua
sa gra da pes soa! À es pe ra dos efe i tos da có le ra e vin gan ça do se nhor mi nis tro 
do im pé rio, te nho até ago ra de mo ra do esta mi nha bre ve ex po si ção; mas, já
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que tar dam tan to, for ça é pro cu rar por este meio jus ti fi car-me pe ran te os
bra si le i ros ver da de i ra men te ami gos da mo nar quia cons ti tu ci o nal. 

Ve nham so bre mim to dos os ma les; ain da es tou Impe ni ten te.
Lon ge de ar re pen der-me, ufa no-me do meu pro ce di men to, su je i tan do-me
ao ju í zo im par ci al dos bra si le i ros. Igua is sen ti men tos (pos so com se gu ran ça 
as se ve rá-lo) com par tem os meus hon ra dos co le gas, que nun ca he si ta ram,
nun ca aban do na ram o seu pos to no mo men to do pe ri go. Não pos so ter mi nar 
sem agra de cer-lhes, e es pe ci al men te ao Exmo. Sr. Pe dro de Ara ú jo Lima, as
dis tin tas pro vas de con fi an ça que me de ram em uma oca sião tão so le ne. 

Rio de Ja ne i ro, 28 de Ju lho de 1840.

Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los

Extra í do de A de cla ra ção da ma i o ri da de de Sua Ma jes ta de Impe ri al o Se nhor D. Pe dro II, des de o
mo men to em que essa idéia foi aven ta da no cor po le gis la ti vo até o ato de sua re a li za ção. Rio de Ja ne i ro,
Tipo gra fia da Asso ci a ção do Des per ta dor, 1840. Págs. 115-119.
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95.8 –  COROAÇÃO E SAGRAÇÃO DE D. PEDRO II
(18 JULHO 1841)  

Às 11 ho ras da ma nhã do dia 18 de Ju lho S. M. I. de ter mi nou que
se guis se o cor te jo para a ca pe la im pe ri al, na for ma do pro gra ma
nº 2. O Cor po Di plo má ti co aguar da va a pas sa gem e che ga da de

S. M. I. no pas sa di ço, que co mu ni ca o pa lá cio com a Ca pe la Impe ri al. Um
quar to de hora de po is che gou S. M., ten do ao lado es quer do suas au gus tas
ir mãs, e re ce bi do o cor te jo do Cor po Di plo má ti co, ao qual S. M. se dig nou
cor res pon der com a ma i or afa bi li da de, des pe diu-se de las, e es pe rou de
ca pa ce te na mão que pas sas sem to das as se nho ras, que for ma vam o cor te jo
de SS. AA. A este tem po já ti nha apa re ci do na va ran da o man to do fun da dor
do im pé rio e a es pa da im pe ri al do Ipi ran ga, e já as tro pas es ta vam em
con ti nên cia to can do o hino da in de pen dên cia, cu jas re cor da ções tor na vam
o ato mais so le ne. Ape nas S.M.I. apa re ceu na va ran da, foi sa u da do por um
viva en tu siás ti co de topo o povo que se acha va na pra ça, ao qual S. M. se
dig nou cor res pon der; e as sim foi sa u da do até en trar na ca pe la im pe ri al. 

S. M. foi re ce bi do à por ta da ire ja pelo Exmo bis po ca pe lão-mor e 
ca bi do, e des co ber to re ce beu a as per são do mes mo bis po, e, pon do de po is
na ca be ça o ca pa ce te de ca va le i ro, di ri giu-se à ca pe la do Sa cra men to onde,
ti ran do-o, fez ora ção, e re pon do-o di ri giu-se aos can ce los, onde foi re ce bi do 
por uma de pu ta ção de seis bis pos, com seus as sis ten tes, man da da pelo
Exmo ar ce bis po me tro po li ta no, que em fal dis tó rio o es pe ra va no pres bi té rio. 

S. M., sa u dan do esta de pu ta ção, ti rou o ca pa ce te, sa u dou SS.
AA. Irmãs que já se acha vam na tri bu na, a cruz e o sa gran te; su biu ao tro no, 
onde se sen tou. Re ves ti dos os seis bis pos, vi e ram em de pu ta ção bus car S.
M., que su biu ao pres bi té rio, le van do à di re i ta o con des tá vel, à des te o
mor do mo-mor, à des te o re pos te i ro-mor, e à des te o mes tre de ce ri mô ni as
da cor te, e à es quer da o ca ma ris ta-mor, à des te o ca ma ris ta de se ma na, à
des te o ca pi tão da guar da, e à des te o mes tre de ce ri mô nia do só lio. Apro xi -
man do-se S. M. ao sa gran te, ti rou o ca pa ce te, fez uma re ve rên cia. e o Exmo
mi nis tro da Fa zen da o re ce beu em uma rica sal va, que ti nha le va do a co roa, 
e o fez co lo car na cre dên cia. 



Sen ta do o Impe ra dor em uma rica ca de i ra fron te i ra ao sa gran te,
a qual foi mi nis tra da pelo re pos te i ro-mor, que a re ce beu do guar da-ta pe ça ri as, 
ou viu o dis cur so do mes mo ce le bran te, e le van tan do-se, ajo e lhou em uma
al mo fa da mi nis tra da pelo re pos te i ro-mor, e o Exmo mi nis tro da Jus ti ça leu
a pro tes ta ção de fé. Ten do o Exmo ce le bran te o mis sal aber to no seu re ga ço, 
S. M. I. pôs am bas as mãos so bre ele e dis se: – Sie me Deus ad ju vet, et haec
sanc ta Dei evan ge lia. – E fe chan do o mis sal, be i jou a mão do ce le bran te.
Le van tan do-se S. M. ajo e lhou se gun da vez, o ou viu a ora ção do ce le bran te,
fin da a qual le van tan do-se foi ajo e lhar ao lado do Evan ge lho, pros tran do-se 
so bre o ge nu fle xó rio em duas al mo fa das, uma para os jo e lhos e ou tra para
en cos tar a ca be ça, e ou viu as la da i nhas, ver sos e duas ora ções. 

Fin do este ato, S. M. le van tou-se, aeio para di an te do ce le bran te,
e des piu os co la res do to são de ouro, da tor re e es pa da, e de San to André da 
Rús sia, que fo ram re ce bi dos pelo Exmo vis con de de S. Le o pol do; en tre gou
a es pa da de ca va le i ro ao Exmo mi nis tro da Gu er ra, e o ca ma re i ro-mor ti rou-lhe
o man to de ca va le i ro e as lu vas, en tre gan do o pri me i ro ao Exmo vis con de
de Ba e pen di, e a se gun da ao Exmo con de de Va le na. De pos tas es tas in síg ni as,
foi S. M. I. un gi do no pul so do bra ço di re i to, e esta un ção foi pu ri fi ca da pelo 
Exmo bis po de Cri só po lis com glo bos de al go dão e mi ca pa nis mi nis tra dos
por um moço fi dal go. S. M. I. in cli nou-se de po is so bre o re ga ço do ce le bran te,
e foi un gi do nas es pá du as por uma aber tu ra pra ti ca da na ves te im pe ri al, e
de po is de pu ri fi ca da a un ção pelo mes mo Exmo bis po, o Exmo ca ma re i -
ro-mor fe chou no va men te a ves te por meio de co lhe tes para isto des ti na dos. 

Ter mi na das as un ções, o mes tre de ce ri mô ni as do só lio, con du -
zin do o diá co no ao al tar, en tre gou-lhe o man to im pe ri al, este o deu ao ce le -
bran te, que o ves tiu a S. M. I., aju da do pelo ca ma re i ro-mor. O mes mo mes tre
de ce ri mô ni as en tre gou ao diá co no a mur ça, este a ofe re ceu ao ce le bran te,
que re ves tiu S. M. com ela. Fe i to isto, S. M. I. su biu ao tro no, acom pa nha do
pe los qua tro Bis pos mais an ti gos, e por toda a sua co mi ti va. 

Se guiu-se a mis sa até o úl ti mo ver so do gra du al ex clu si ve, e então
S. M. I., ten do sido avi sa do pelo mes tre de ce ri mô ni as da cor te, di ri giu-se
ao al tar, acom pa nha do das pes so as aci ma men ci o na das, e dos qua tro
Bispos e as sis ten tes para re ce ber as in síg ni as im pe ri a is. Che ga do de fron te
do celebran te, e fe i tas as vê ni as do cos tu me, ajo e lhou em uma al mo fa da
ministra da pelo re pos te i ro-mor. O diá co no foi en tão ao al tar, trou xe a espada
em ba i nha da, e che gan do ao pé do ce le bran te, de sem ba i nhou-a, e dan do a
ba i nha ao mi nis tro da Gu er ra, que foi cha ma do para esse mi nis té rio, ofe re -
ceu a mes ma es pa da pela ex tre mi da de da fo lha ao Exmo ce le bran te, o
qual tomando-a pela mes ma ex tre mi da de, ofe re ceu-a a S. M. pe los co pos,
di zendo a ora ção - ac ci pe gla di um etc. 

Aca ba da a ora ção, o Exmo ce le bran te re ce beu ou tra vez, a es pa da
da mão de S. M. I., e en tre gou-a ao diá co no; este deu-a ao mi nis tro da Gu er ra 
que a me teu na ba i nha, e tor nan do a ofe re cê-la ao diá co no, este apre sen tou-a
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de novo ao ce le bran te, que a me teu no cin tu rão de S. M., di zen do as pa la vras
– Accin ge re gla di um etc. – Fin da esta ce ri mô nia, S. M. I. le van tou se, e de sem -
ba nhan do a es pa da, fez com ela al guns mo vi men tos ou vi bra ções, e cor ren do-a
pelo bra ço es quer do como quem a lim pa va, me teu-a na ba i nha, e tor nou a
ajo e lhar. 

O Exmo ce le bran te le van tan do-se foi ao al tar bus car a Co roa
Impe ri al, e che gan do de fron te de S. M., lha ofe re ceu; S. M. pós a co roa na
ca be ça, e tan to o ar ce bis po ce le bran te como os bis pos, pon do a mão di re i ta
so bre ela dis se ram ao mes mo tem po as pa la vras – Acci pe co ro nam im pe rii etc. 
De po is dis to o diá co no foi ao al tar bus car o anel e as lu vas cân di das na
mesma sal va em que es ta vam, e ofe re ceu es tas in síg ni as ao Exmo ce le brante,
o qual cal çou as lu vas em am bas as mãos a S. M., e lhe me teu o anel no
dedo anu lar da mão di re i ta. O mes mo diá co no vol tou ao al tar a bus car o
glo bo Impe ri al, e ofe re ceu-o ao ce le bran te, e este o ofe re ceu a S. M., que o
en tre gou ao Exmo mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros. O diá co no foi no va -
men te ao al tar bus car a mão da jus ti ça, e a en tre gou ao ce le bran te; este a
ofe re ceu a S. M., que a en tre gou ao Exmo mi nis tro da Jus ti ça. Fi nal men te o
diá co no foi ao al tar, e tra zen do o ce tro, ofe re ceu-o ao ce le bran te: este o
apre sen tou a S. M. na mão di re i ta, di zen do as pa la vras: Acci pe vir gam virtutis. 

Aca ba da esta ce ri mô nia, le van tou-se S. M., e acom pa nha do pelo
Exmo Ce le bran te à di re i ta, pelo Exmo bis po ca pe lão-mor à es quer da, e pe los
mais bis pos as sis ten tes no al tar e mais co mi ti vas, su biu ao tro no, sen tou-se,
e o ce le bran te dis se as pa la vras. - Sta. etc. 

S.M.I. con ser vou-se sen ta do em todo o tem po do Te Deum, ver sos
e duas ora ções can ta das pelo Exmo ar ce bis po, que fi cou em pé à sua di re i ta
e des co ber to, e em se gui men to de les os mi nis tros do al tar. No pri me i ro de -
grau do Tro no, jun to ao Ca pi tão da guar da, es ta va o Exmo mi nis tro da Jus -
ti ça com a sua in síg nia; adi an te o Exmo mi nis tro dos Estran ge i ros com o
glo bo; o con des tá vel no seu lu gar, as sim como toda a mais co mi ti va. 

Fin do o Te Deum e as ora ções, se guiu-se a mis sa, as sis tin do
S.M.I. ao Evan ge lho, sem co roa, e be i jou-o no fim no li vro apre sen ta do pelo
Exmo bis po ca pe lão-mor. 

Aca ba do o ofer tó rio, S.M.I., se gui do pe las pes so as que já re fe ri mos, 
dos qua tro Bis pos mais an ti gos, do bis po es mo ler-mor e do co pe i ro-me nor,
sus ten tan do na mão es quer da os dois pães em uma sal va, e na di re i ta o cí rio
ace sa, su biu ao al tar, e ajo e lhan do em uma al mo fa da mi nis tra da pelo re pos -
te i ro-mor, re ce beu das mãos do bis po es mo ler-mor, e ofe re ceu ao ce le bran te 
o pão de pra ta, o de ouro, e o cí rio ace so, no qual es ta vam en crus ta das tre ze 
pe ças de 10$ rs. em ouro. Isto fe i to, S.M.I. re ti rou-se ao tro no com as vê ni as
do cos tu me. Con ti nu ou a mis sa, sen do S.M.I. in cen sa do de ce tro e co roa
pelo Exmo bis po ca pe lão-mor. S.M.I. es te ve sem co roa des de o Sanc tus até
ao Com mu nio, ex clu si ve, re ce ben do uni ca men te a paz por am ple xo ao Exmo 
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bis po ca pe lão-mor. S.M.I. es te ve igual men te sem co roa en quan to se re ci ta ram
as ora ções e evan ge lho do fim da mis sa. 

Aca ba da a bên ção, o Exmo bis po ca pe lão-mor con ce deu du zen -
tos e qua ren ta dias de in dul gên ci as aos as sis ten tes, que fo ram pu bli ca das
pelo cô ne go mes tre de ce ri mô ni as do só lio. 

Aca ba da a mis sa, S. M. I. sen tou-se sem co roa para ou vir o ser mão, 
que foi pre ga do pelo re ve ren dís si mo D. Aba de Ge ral dos Ben tos, que to mou
por tema Sa doc sa cer dos . un xit Sa lo mo nem. Sa lo mon au tem se dit su per thro num
pa tris sui, et fir ma tum est reg num ejus ni mis. O Pon tí fi ce Sa doc sa grou a
Sa lo mão; este to mou pos se do tro no de seu pai, e seu re i no se fir mou em
só li das ba ses. 

Fin do o ser mão, o mes tre de ce ri mô nia da cor te, ten do re ce bi do
as or dens de S. M., man dou des fi lar o cor te jo para a va ran da, o qual par tiu
na or dem se guin te: 

A Câ ma ra Mu ni ci pal e os Ju í zes de Paz, que se co lo ca ram no
pa vi lhão do Pra ta; os in di ví du os que vi e ram em de pu ta ções as sis tir ao ato
da sa gra ção; os mem bros dos tri bu na is da cor te; os ti tu la res; os mem bros da 
Assem bléia Ge ral Le gis la ti va; a cor te, ten do em fren te o Rei de Armas, Ara u to
e Pas sa van te; os por te i ros da maça e da cana; os mo ços da câ ma ra; o por te i ro
da Impe ri al Câ ma ra; os ofi ci a is da Câ ma ra em exer cí cio; os mo ços fi dal gos;
os gran des do im pé rio, e os que de gran de za têm as hon ras, indo em alas a
es tes os por ta-in síg ni as. Logo que o mes tre de ce ri mô ni as da cor te avi sou a
S.M.I. que o cor te jo ti nha des fi la do, des fi lou o ca bi do com as duas cru zes, a
ar qui e pis co pal e a ca te drá ti ca, as sim como os bis pos e ar ce bis po. Fe i ta a
ora ção ao SS. Sa cra men to, S.M.I., de co roa e ce tro, de ba i xo do pá lio, ten do à 
di re i ta o con des tá vel, à des te o Exmo mi nis tro da Jus ti ça com a mão al ça da,
à des te o Exmo mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros com o glo bo im pe ri al,
em fren te o al fe res-mor e o mes tre-de-ce ri mô ni as, e de po is o ca ma re i ro-mor 
pe gan do na ca u da do man to, o ca pi tão da guar da, o ca ma ris ta de se ma na, o 
re pos te i ro-mor, des ceu até a por ta prin ci pal da igre ja, e, ao sair do adro, foi
sa u da do por en tu siás ti cos vi vas da imen sa po pu la ção, que, ávi da, aguar da va 
a vis ta do seu Mo nar ca, e S.M.I. gra ci o sa men te agra de ceu esta pri me i ra
sa u da ção. 

Su biu S. M. ao pa vi lhão do Pra ta, onde os gran des do Impé rio
lar ga ram o pá lio aos mo ços da câ ma ra, que ali lho ti nham en tre gue., e es tes
aos por te i ros que es ta vam no mes mo pa vi lhão. S.M. di ri giu-se à sala do tro no
da va ran da, e em cír cu lo for ma do pela re pre sen ta ção na ci o nal, pelo ca bi do,
gran des do Impé rio, gran des dig ni tá ri os da cor te, Câ ma ra Mu ni ci pal, tri bu na is,
e ofi ci a is-mo res da casa, su biu ao tro no, acom pa nhan do pelo Exmo ar ce bis po
sa gran te, fa zen do uma re ve rên cia a SS. AA. II., que es ta vam com to das as
da mas na sua res pec ti va tri bu na, e ou tra ao Cor po Di plo má ti co, que já se
acha va na tri bu na fron te i ra, e re ce ben do a mão da jus ti ça do Exmo mi nis tro 
res pec ti vo, com ela na es quer da, e com o ce tro na di re i ta, foi sa u da do pelo
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ca bi do, indo dois a dois até o pri me i ro de grau do tro no fa zer sua pro fun da
re ve rên cia, di zen do - Per mul tos an nos -. Fe i to isto por to dos, e pe los Exmos.
bis pos e re ve ren dís si mo sa gran te, des fi lou o ca bi do pelo pa vi lhão do Pra ta.
Ime di a ta men te S. M. I., des cen do do tro no, velo apre sen tar-se ao seu fiel
povo pela ma ne i ra se guin te: 

O con des tá vel to ma va a di re i ta do Impe ra dor, à da que le o Exmo
mi nis tro do Impé rio com a Cons ti tu i ção na mão, à des te o Exmo mi nis tro
dos Ne gó ci os Estran ge i ros com o glo bo Impe ri al, à des te o Exmo mor do -
mo-mor, e à es quer da de Sua Ma jes ta de o al fe res-mor, os Exm.08 mi nis tros
da Jus ti ça, da Fa zen da e da Gu ar da. Assim em li nha mar chou Sua Ma jes ta de
até em fren te às co lu nas do gran de tem plo da va ran da, e no cen tro da re -
pre sen ta ção na ci o nal, e de to dos os que le va mos re fe ri dos, man dou ao
mes tre-de-ce ri mô ni as da cor te que fi zes se fun ci o nar o Rei de Armas, o
qual es ta va em um de grau pró prio, den tro de um ma ci ço for ma do por
uma se ção da guar da de ar que i ros, por te i ros da cana e da maça, e mo ços
da câ ma ra, o pe los cha ra me le i ros im pe ri a is. Então o Rei de Armas, al çan do
a mão di re i ta, na qual ti nha um rico cha péu de plu mas, dis se em alta
voz: – Ou vi de, ou vi de, es tai aten tos! - A este tem po o Exmo al fe res-mor sa in do
da li nha avan çou em fren te ao pe ris ti lo do tem plo, o de sen ro lan do a ban de i ra
dis se: 

Está sa gra do o mu i to alto e mu i to po de ro so prín ci pe o se nhor D. Pe dro
II por gra ça de Deus, e unâ ni me acla ma ção dos po vos. Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e
De fen sor Per pé tuo do Bra sil. – Viva o Impe ra dor!

 O al fe res-mor não pôde re pe tir três ve zes, como lhe cum pria, os
vi vas a S.M.I., por que os do imen so con cur so do povo lhe não de ram lu gar,
nem a emo ção que to dos pos su íam po de ria de i xar de to car tam bém o al fe -
res-mor. Então S.M.I. de ter mi nou ao mes tre-de-ce ri mô ni as que dis ses se ao
ge ne ral que man das se co me çar as des car gas, e a lato não ter sido as sim, o
en tu si as mo do imen so con cur so do povo, que era tan to quan to na pra ça,
ca bia, não dava lu gar a es pe rar-se oca sião. 

S.M.I. não pôde as sis tir se não a 1ª des car ga, por que o sol, que es -
ta va bas tan te for te, lho não per mi tiu, ain da que o Exm.º al fe res-mor, com a
ban de i ra, o ga ran tia de seus ra i os. O Impe ra dor, fa zen do três re ve rên ci as ao 
seu povo, uma à di re i ta, ou tra ao cen tro, e ou tra à es quer da, re ti rou-se ao
tro no en tre vi vas e acla ma ções, e su bin do a este sen tou-se, co lo cou a co roa
em um bu fe te que es ta va ao lado da ca de i ra im pe ri al, e sen ta do re ce beu o
cor te jo de to dos aque les ci da dãos, que es ta vam no pa vi lhão do Ama zo nas,
fin do o qual con tra mar cha ram a fa zer-lho os que es ta vam no pa vi lhão do
Pra ta, e o dos re pre sen tan tes da na ção. Logo que to dos os que es ta vam no
sa lão cum pri ram este de ver, S.M.I. or de nou que des fi las se a Cor te, e,
des cen do do Tro no, sa u dou a suas Au gus tas Irmãs, que es ta vam na tri bu -
na, e ao Cor po Di plo má ti co, que se acha va na ou tra fron te i ra, e re ti rou-se à
sala do tro no do pa lá cio, en con tran do-se no pas sa di ço com SS. AA. ir mãs, e
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com elas in cor po ra do, re ce beu ali as se nho ras de dis tin ção, a quem as ja ne -
las do paço fo ram ofe re ci das para ve rem a acla ma ção do seu Mo nar ca. 

É im pos sí vel des cre ver a be le za, que apre sen ta vam es tas ja ne las
or na das to das de da mas ri ca men te ves ti das, que a por fia se dis pu ta vam a
pre fe rên cia do en tu si as mo. 

Con clu í da a fe li ci ta ção das da mas, S.M.I. se di ri giu ao seu apo -
sen to pela ga le ria ma i or do paço, e or de nou que o ban que te fos se ser vi do às 
6 ho ras. Um Imen so con cur so de pes so as dis tin tas as sis tiu ao ban que te de
S.M.I., que foi ser vi do se gun do o pro gra ma (A). Duas ri cas ban das de mú si ca
to ca ram du ran te este fes tim. 

Re ti ra do o Impe ra dor aos seus apo sen tos, ser viu-se uma mesa de 
no ven ta e seis ta lhe res a to dos os fun ci o ná ri os da cor te. As 8 ho ras da no i te, 
fran que ou-se a va ran da e o paço para se rem vi si ta dos pe las pes so as de cen -
te men te ves ti das, que se apre sen tas sem com este in tu i to. 

Su põe-se que de doze a quin ze mil pes so as os vi si ta ram. As 10
ho ras da no i te anun ci ou-se que aca ba va a vi si ta, e o bom povo que não ti nha
po di do en trar pa ci en te es pe rou o dia se guin te. Se o con cur so for tan to como 
na pri me i ra no i te, os cin co dias des ti na dos para tais vi si tas se rão pou cos
para sa tis fa zer a avi dez e cu ri o si da de pú bli ca. Tan to a mesa do ban que te
como a cre dên cia das in síg ni as têm es ta do ex pos tas no novo sa lão que tem
de ser vir para o tro no. 

COROA CÍVICA QUE A GUARDA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO
 OFERECEU AO SENHOR D. PEDRO II NO DIA 19 DE JULHO,

 IMEDIATO AO DA SUA COROAÇÃO

Ontem, 10 de ju lho, S.M.I. re ce beu, na sala em que es tão as in síg nias
im pe ri a is, pe ran te toda a cor te, o co man dan te su pe ri or da Gu ar da Na ci o nal,
acom pa nha do dos co man dan tes de le gião e dos cor pos que ti ve ram a hon ra de 
lhe apre sen tar a co roa cí vi ca, que S.M. se ti nha dig na do ace i tar; e a um dis cur -
so re ci ta do pelo co man dan te su pe ri or, S.M. res pon deu que agra de cia mu i to o
tes te mu nho de fi de li da de que lhe dava a Gu ar da Na ci o nal do mu ni cí pio da
cor te. A co roa foi co lo ca da, por or dem de S.M., en tre as in síg ni as im pe ri a is.

Pas san do S.M. meia hora de po is à sala do tro no, re ce beu as fe li -
ci ta ções do Se na do, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Cor po Di plo má ti co, das
Assem bléi as Le gis la ti vas Pro vin ci a is, dos pre si den tes de pro vín ci as das
aca de mi as e so ci e da des ci en tí fi cas, das Câ ma ras Mu ni ci pa is, dos ca bi dos,
or dens re li gi o sas e ou tras so ci e da des, e de po is to dos os ci da dãos que
con cor re ram ao paço, cujo nú me ro ex ce deu a se is cen tos. Re ti rou-se a seus
apo sen tos às 4 ho ras da tar de, e às 7:30 h hon rou com sua pre sen ça o Te a tro 
de S. Pe dro de Alcân ta ra. 

DESCRIÇÃO DA COROA CÍVICA

A co roa cí vi ca, que a Gu ar da Na ci o nal da cor te ofe re ceu a S.M. o 
Impe ra dor, o cuja pron ti fi ca ção foi con fi a da aos Srs. J.J.P. de Faro Fi lho,
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Ma nu el Antô nio Ai ro za, João Ba tis ta Lo pes e J.P. Dar ri gue Faro, com põem-se
de dois ra mos de car va lho, fe i tos de ouro, com os seus com pe ten tes fru tos,
a que dão o nome de lan des. Estes ra mos são pre sos por uma fita de bri lhan tes 
em for ma de um per fe i to laço; esta fita é ren da da com di fe ren tes flo res no
cen tro, for man do-lhes de brum re cor ta do, li mi tan do a fo lha da sal sa. No
cen tro do laço tre mu la um fi a rão. Todo este tra ba lho é trans pa ren te, fe i to de 
bri lhan tes cra va dos a fi le te, com gram pas nos lu ga res com pe ten tes. As duas 
pon tas das fi tas tra ba lham so bre dois ci lin dros de ouro, por onde pas sam
duas mo las que lhes im pri mem o mo vi men to logo que so fre o mais pe que no
aba lo. A fita pren de os dois ra mos que uni dos for mam a co roa, bro tan do de 
cada um de les qua tro ra mos mais pe que nos de qua tro fo lhas. Do tron co
re ben tam seis has tes com três fo lhi nhas la vra das de cada uma das qua is
pen dem três fru tos com seus ca zu los de bri lhan tes, aber tos trans pa ren te -
men te. Esta peça tem de ouro de lei 1 mar co 28 oi ta vas, e con tém de bri -
lhan tes de di fe ren tes ta ma nhos 114 qui la tes. 

Está pos ta em uma ca i xa de fe i tio oi ta va do, for ra da por den tro
de ve lu do car me sim, com as ar mas do Impé rio gra va das no cen tro, e por
fora for ra da de mar ro quim ver de, com di fe ren tes la vra dos de ouro, con ten do
no cen tro o se guin te le tre i ro em le tras dou ra das: A S.M.I. o Se nhor D. Pe dro 
II ofe re ce a Gu ar da Na ci o nal do Mu ni cí pio da Cor te, 18 de ju lho de 1841. 

A co roa é fe i ta pelo ar tis ta For tu na to Ro dri gues da Sil va, Gu ar da 
Na ci o nal, e a ca i xa é obra de M. Du pla nil

DESCRIÇÃO DA VARANDA DO PAÇO, QUE SERVIU PARA
O MAJESTOSO ATO DA COROAÇÃO DO SENHOR

D. PEDRO II

A va ran da im pe ri al, que o go ver no man dou cons tru ir para a
co ro a ção do Sr. D. Pe dro II, ocu pa uma su per fí cie de qua se qua tor ze mil
pal mos qua dra dos. 

Este mo nu men to pro vi só rio di fe re em tudo da que le que foi
cons tru í do no Rio de Ja ne i ro para a co ro a ção del Rei D. João VI em 1818; quá -
dru pla mão-de-obra, trí pli ce ri que za, bre vi da de na exe cu ção, e a quar ta
par te do cus to, sem a po ten te mão de um go ver no ab so lu to, pro vam que a ci -
vi li za ção no Bra sil tem fe i to gran des pro gres sos. 

O di re tor, ar qui te to e pin tor da obra foi o sr. Ara ú jo Por to Ale -
gre; o mes tre car pin te i ro, o fa le ci do Se ra fim dos Anjos, cuja in te li gên cia,
pro bi da de e ati vi da de lhe gran je a ram a afe i ção do Exmo mor do mo do paço, 
de quem re ce beu as ma i o res pro vas de es ti ma e con si de ra ção. 

Esta gran de obra foi exe cu ta da no es pa ço de sete me ses, e prin ci -
pi a re mos a des cre vê-la pelo seu ex ter no an tes de pas sar mos ao in te ri or. 

Do adro da ca pe la im pe ri al ao pas sa di ço se es ten de a va ran da,
ten do de ex ten são tre zen tos e dez pal mos; uma es ca da de qua ren ta e dois
pal mos, or na da de qua tro so ber bos leões, dá in gres so ao pa vi lhão do Ama -
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zo nas; mas o que fere mais a vis ta é o tem plo do cen tro, cujo pe ris ti lo é de
seis co lu nas co rín ti as de trin ta pal mos de al tu ra, bem dig no de ser imi ta do
nos mo nu men tos pú bli cos des ta ca pi tal. 

O tem plo, des de a base até a ca be ça do gê nio do Bra sil tem no ven ta 
e seis pal mos de alto. Uma es ca da de cin qüen ta pal mos de lar go des ce do
pe ris ti lo à pra ça; no alto tem um cor po sa li en te se mi cir cu lar onde apa re ce
S.M.I., e na base tem duas es tá tu as co los sa is re pre sen tan do a Jus ti ça e a
sa be do ria, atri bu tos do tro no. 

O fas tí gio do tem plo tem um ba i xo-re le vo re pre sen tan do as Armas
Impe ri a is, e no fri so a se guin te ins cri ção: – Deus pro te ge o Impe ra dor e o Bra sil.
– O áti co é co ro a do por uma qua dri ga, em cujo car ro tri un fan te está o Gê nio do
Bra sil, ten do na mão es quer da as ré de as dos gi ne tes, e na di re i ta o ce tro im pe ri al. 

Da par te do Nor te, e num gra dim in fe ri or, está a es tá tua do rio
Ama zo nas, sen ta da, com os atri bu tos que lhe são pró pri os, as sim como na
es quer da a do rio da Pra ta. 

As es tá tu as, os rios e os ca pi téis co rín ti os são de uma rara per fe i ção 
o de um ul tra-aca ba do, que ates tam o ta len to e a pres te za do Sr. Mar cos Fer rez. 

As ga le ri as la te ra is que se li gam aos pa vi lhões são da or dem
dó ri ca: nota-se ne las a per fe i ção das ba ses e ca pi téis, e a fi ne za de con tor nos 
no en ta bla men to. 

O áti co que as co ro as, de co ra do de or na tos de bron ze e de pal me tas
nas pi las tras, é aca ba do por um ren que de trí po das, onde a mão-de-obra
ain da bri lha pelo aca ba do dos or na tos e das pi nhas que fa zem o pin gen te
do glo bo que ser ve de per fu ma dor. 

Gran des ba i xos-re le vos ser vem de fri so a um in ter co lú nio dó ri co
gre go, que, indo de ní vel ao gran de soco do tem plo, pro du zem um efe i to
ad mi rá vel: es tes ba i xos-re le vos re pre sen tam tro féus de ar mas an ti gas, e o que há
de mais no tá vel, além da com po si ção va ri a da e fi de li da de do ca rá ter, é a per fe i ta
ilu são que ca u sam, vis tos a cer ta dis tân cia; hon ra seja dada ao sr. pro fes sor José
dos Reis Car va lho, e hon ra a M. De bret, que deu ao Bra sil um ar tis ta tão dis tin to. 

Os pa vi lhões, tan to o do Pra ta como o do Ama zo nas, fa zem uma 
con ti nu a ção da or dem das ga le ri as; o arco de vin te um pal mos, que abran ge 
o in ter va lo das qua tro co lu nas dó ri cas; é pre en chi do por um ara bes co re al -
ça do de pra ta, de uma ilu são per fe i ta; es tes pa vi lhões são co ro a dos por
duas bi gas, em cujo car ro tri un fal es tão duas vi tó ri as na ati tu de de voar,
com duas co ro as na mão. 

Ri quís si mas lâm pa das de bron ze com glo bos ba ços pen dem do
cen tro do in ter co lú nio, for man do har mo nia com fi nís si mos fes tões de flo res,
ata dos por ban de le tas, obra de Mme. Fi not. 

O as pec to ge ral do mo nu men to, cha ma do va ran da, pa re ce sim ples
pela ra zão de sua ex ten são; a mul ti pli ci da de de or na tos no ex te ri or dos
edi fí ci os é no ci va quan do sua dis tri bu i ção não é cal cu la da na ra zão har mô -
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ni ca das gran des mas sas; é pre ci so, se gun do as re gras dos mes tres, que o
olho abran ja de um só gol pe o as pec to ge ral, e não seja en tre cor ta do pela
cha ma da de pe que nos deta lhes. 

O Bra sil é a pri me i ra vez que vê uma qua dri ga exe cu ta da em
re le vo e em pon to co los sal; a re u nião do tem plo e do tri un fo é pró pria para
es tas so le ni da des, e ates ta a ma jes ta de do alto des ti no para que fora edi fi ca da 
se me lhan te obra. 

Para des cre ver mos o in te ri or é ne ces sá rio co me çar mos pelo
pa vi lhão do Ama zo nas, que é o des ti na do para a en tra da do pú bli co. 

O teto do pa vi lhão é or na do de flo res e ara bes cos, e dele pen dem 
cin co lus tres, sen do o do cen tro de uma di men são so ber ba; em gran des le tras
se lê o pom po so nome do rei dos rios so bre um fun do ver de, e no fri so da
co lu na ta in ter na es tão gra va dos os no mes de to das as ci da des prin ci pa is do
Nor te, as sim como dos rios prin ci pa is. As ci da des são de sig na das por uma
co roa mu ral por cima do nome, e os rios por duas pás no mes mo lu gar; as
ci da des ca pi ta is da pro vín cia têm por cima da co roa mu ral uma es tre la; e o
Rio de Ja ne i ro, que está no pa vi lhão do Pra ta, dis tin gue-se de to das as ou tras
por três es tre las de ouro, como a ma i or, a mais bela e a Ca pi tal do Impé rio. 

Rios. – Ama zo nas, Ma de i ra, To can tins, Xin gu, S. Fran cis co, Ara guaí, 
Ta pa jós e o Ne gro. 

Ci da des. – Re ci fe, Olin da, Ser gi pe, Ba hia, Ca cho e i ra, Cu i a bá,
Vi tó ria, Be lém, S. Luís, Oe i ras, Ce a rá, Ma ce ió, Na tal e Pa ra í ba. 

As pa re des do pa vi lhão es tão ador na das de sil va dos pin ta dos, e
o fun do é for ra do de no bre za cor-de-rosa, com gran des lis tões de alto a ba i xo,
bran cos, que pro du zem um efe i to agra dá vel à vis ta. 

A ga le ria que se se gue, e dá in gres so ao gran de tem plo, tem de
no tá vel além da va ri e da de de co res do teto, duas cou sas: a 1ª é o nome dos
ilus tres mor tos que fo ram úte is e fi ze ram ser vi ços re a is à ci vi li za ção do Bra sil;
ali se acham os no mes de mu i tas ilus tra ções bra si le i ras que ire mos nu me -
ran do, no tan do de pas sa gem os do cu men tos que as tor na ram dig nas de
apa re ce rem nes te lu gar no dia o mais so le ne do Bra sil. 

Fr. S. Car los, po e ta e ora dor dis tin to, au tor do po e ma da Assunção
da Vir gem; Cal das, ora dor e lí ri co ilus tre; Fr. Gas par da Ma dre de Deus,
histo ri a dor; Ro cha Pita, co nhe ci do de to dos os que se ocu pam da his tó ria
pá tria; José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va, cujo nome bas ta; Pru dên cio do
Ama ral, co nhe ci do dos li te ra tos; o Ca pi tão-Mor Cle men te Pe re i ra, cé le bre
na guer ra con tra os Embo a bas; o fa mo so Ro do val do, Bis po de Ango la; o
Bis po Des ter ro, cri a dor de mo nu men tos; Pa ra guas su, a Prin ce sa do Bra sil, e 
seu ma ri do Ca ra mu ru; Va len tim, o ar qui te to da igre ja da Cruz, de S. Francis co 
de Pa u la, do an ti go Pas se io, do Par to, e de qua se to dos os ma i o res mo -
numen tos da ci da de; o Con de de Li nha res, cuja no bre za é a fun da ção da
escola mi li tar, e os bens que fez ao Bra sil; J. Man so Pe re i ra, o pri me i ro
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que fez por ce la na no Bra sil; e a quem seus tra ba lhos quí mi cos ce le bri za -
ram; Está cio Gu lart e Melo Fran co, cé le bres mé di cos; A. P. da Sil va Pon tes,
o que mar cou os li mi tes do Bra sil com tra ba lhos in di zí ve is; Fr. Le an dro,
botânico cé le bre e funda dor do pi to res co e ame no jar dim da La goa; Alva -
ren ga, po e ta; José Lean dro, pin tor dis tin to, au tor do qua dro da Ca pe la
Impe ri al; Ma nu el da Cu nha, que pin tou o des ci men to da cruz da sa cris tia
da Ca pe la, e o re tra to do con de de Bo ba de la que está na Câ ma ra; o con de
de Bo ba de la, que toda a ci da de ve ne ra, por que bebe to dos os dias os seus
be ne fí ci os, as águas que correm pe los aque du tos da Ca ri o ca; os após to los
Nó bre ga e Anchi e ta; o céle bre mes tre Mar cos Por tu gal; Antônio Jo a quim
Velas ques, pin tor ba i a no, cé le bre pela sua va len tia e ima gi na ção; Le an dro
Joaquim, cu jos qua dros ornam o Par to e mu i tas ou tras igre jas des ta ci da de e
pro vín cia; J. M. de No ro nha, co nhe ci do pe los li te ra tos; Ara ri bóia, Ti bi ri çá,
tão co nhe ci dos como J. Ba sí lio da Gama e o seu Po e ma do Uru guai; Antô -
nio José da Sil va, que, além de suas en gra ça das co mé di as que do mi na ram
mais de cin qüen ta anos Por tugal e o Bra sil, se tor nou mais in te res san te pela
tra gé dia do seu ilus tre com pa triota o Sr. Dr. Ma ga lhães; Mem de Sá, o fun da -
dor do Rio de Ja ne i ro; João Fer nan des Vi e i ra, o Cas tri o to lu si ta no, o res ta u ra -
dor de Per nam bu co; J. Pere i ra Ra mos, o re for ma dor dos có di gos por tu gue -
ses e ecre tá rio do mar quês de Pom bal. 

De po is de re cor da ções tão gra tas, ex ci ta das por ho mens tão ilus tres;
de po is de se atra ves sa rem duas ga le ri as se me a das de lus tres, lâm pa das e
glo bos, de pin tu ras, se das, ta pe tes e ouro, uma sen sa ção in só li ta se apo de ra
quan do se en tra na ma jes to sa sala do Tro no, alta de cin qüen ta e sete pal mos 
e lar ga de ses sen ta e qua tro. 

A pri me i ra co i sa que fere a vis ta nes ta vas ta sala ré gia é o as pec to
gran di o so, que dá uma só or dem de co lu nas co rín ti as; a mes ma di men são,
o mes mo aca ba do, o mes mo es tri la do do pe ris ti lo aqui se ob ser va. 

O tro no im pe ri al é o pri me i ro que o Bra sil vê com tan ta ma jes ta de,
ri que za e ele gân cia; esta peça, que cus tou qua se vin te e cin co con tos de réis, 
é ver da de i ra men te dig na do alto em pre go a que é des ti na da; pa re ce prog -
nos ti car gran de za e ri que za para o Impé rio do Bra sil. 

Tem de al tu ra qua ren ta e dois pal mos; sete de gra us for ra dos de
ve lu do dão aces so ao Tro no por uma tela de ouro fino or la da de uma lar ga
fran ja. A for ma da ca de i ra é sun tu o sa, tudo é ouro, e no meio de tan to es plen -
dor bri lham nos bra ços da ca de i ra duas es fe ras de mar fim cin ta das por
duas zo nas de ouro es mal ta das de azul e se me a das de es tre las. 

A fran ja, que cus tou qua se onze con tos de réis, é uma obra de
fi nís si mo la vor, e o man to de ve lu do ver de está or la do de um lar go ga lão
de ouro e todo se me a do de es tre las; o for ro é de lha ma de ouro fino, e o
fun do da cú pu la de um gos to raro, pela har mo nia do ce tim azul com uma
es tre la no cen tro, ar ra i a da de ca no tões en tran ça dos de ver de e ouro. 
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A cú pu la ar re ma ta com a for ma es fé ri ca, for ra da de ce tim azul,
se me a da de es tre las: re pre sen ta uma es fe ra ar mi lar co ro a da pela cruz. As
plu mas e os or na tos, que cir cu lam a base, fa zem uma har mo nia per fe i ta. 

Dos la dos do tro no e das cre dên ci as es tão dois leões ala dos,
sím bo lo de for ça e de in te li gên cia, sus ten tan do um can de la bro que ar re ma ta
na par te su pe ri or com uma co roa de lou ro, so bre a qual pou sa um dra gão
ala do, tim bre da ilus tre Casa de Bra gan ça; nes tas co ro as se li gam, por
mag ní fi cas bor das, as abas do man to, de i xan do cair para os la dos em am plas
pre gas a rica fran ja, e de i xan do ver a ri que za in ter na. 

O sr. Le ger com pre en deu oti ma men te o ris co do sr. Por to Ale gre.
No arco que aco ber ta o tro no está à di re i ta um me da lhão re pre sen -

tan do o per fil do Impe ra dor D. Pe dro I, e à es quer da o do Impe ra dor D. João VI.
So bre o fun do do mes mo arco vê-se um gê nio, con du zi do por

uma águia, sím bo lo da re a le za, des cen do com um ramo de pal ma em uma
mão e uma co roa na ou tra, e olhan do para o Impe ra dor. 

No lado fron te i ro ao tro no, o es pa ço com pre en di do pelo ar que a -
men to do teto e pela ci ma lha in te ri or é ocu pa do por um qua dro de ses sen ta
pal mos de com pri do, o qual re pre sen ta ale go ri ca men te os fa us tís si mos
re sul ta dos da as cen são do mo nar ca ao Tro no, e a gló ria do seu re i na do. 

Os qua dros la te ra is por cima das ga le ri as re pre sen tam os dois
ma i o res fa tos da Inde pen dên cia do Bra sil. O qua dro da ga le ria do Ama zo nas
re pre sen ta o gri to de - Inde pen dên cia ou Mor te - no Ipi ran ga; é com pos to
pelo sr. Por to Ale gre e exe cu ta do pelo sr. Reis Car va lho e Mota. O ou tro,
que re pre sen ta o dia 9 de Ja ne i ro é todo do pin cel do sr. Por to Ale gre. 

Pas san do à ga le ria do Pra ta, nela se re no va a sen sa ção que ti ve mos
na do Ama zo nas pela con ti nu a ção da le i tu ra de mais ou tras no ta bi li da des
do país. Ali se en con tram: 

Pedro Álva res Ca bral, o des co bri dor do Bra sil; o guer re i ro e políti co
flu mi nen se Sal va dor Cor re ia de Sá; B.L. de Gus mão, o in ven tor dos ba lões
ae ros tá ti cos, e seu gran de ir mão Ale xan dre de Gus mão, am bos ilus tra dos
pela sá bia pena do Exmo vis con de de S. Le o pol do; Ama dor Bu e no, que
recu sou a Co roa do Bra sil; o ma vi o so lí ri co Gon za ga; Hi pó li to, o es cri tor do 
Cor re io Bra si li en se, e ir mão de uma nos sa no ta bi li da de ci en tí fi ca; Antô nio
José de Mo ra is, o mes tre da lín gua por tu gue sa; o ín dio Ma ne co, e seu colega
Abreu, am bos o ter ror de Arti gas; o ge ne ral Câ ma ra; o fa mo so vis con de de
Ca i ru, e seu ilus tre ir mão Bal ta sar da Sil va Lis boa; mon se nhor Pi zar ro, que
tan to ilus trou a his tó ria da pá tria; o Ge ne ral Cu ra do; Ra fa el Pin to Ban de i ra,
cujos pro dí gi os o fi ze ram pas sar por ter pac to com o di a bo; Ca ma rão; o autor
do Ca ra mu ru, San ta Rita Du rão; pa dre Ânge lo; Pais Leme, o des co bri dor de
Minas; M.A. de Sou sa; José de Oli ve i ra, o ma i or dos pin to res bra si le i ros, autor
do teto da igre ja de S. Fran cis co; D. Mar cos Te i xe i ra; Alme i da Ser ra, com pa -
nhe i ro de Sil va Pon tes, as sim como La cer da; Cal de rón, e o in sig ne e me lan -
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có lico José Ma u rí cio; Aze re do Cou ti nho, o con de bis po de Co im bra; o
fe cundo ora dor Sam pa io, e o Pa dre Antô nio Vi e i ra; Cláu dio Ma nu el da
Cos ta, esse in fe liz gê nio, com pa nhe i ro de in for tú nio de Gon za ga, e ou tros. 

O pa vi lhão do Pra ta se as se me lha ao do Ama zo nas, ex ce to no
teto e nas co res das pa re des: nota-se nele uma gri nal da de flo res da mão do
Sr. Car va lho, que o co lo ca no nú me ro dos bons flo ris tas. 

No fri so se acham gra va dos os no mes dos rios e ci da des prin ci pa is
do Sul com os mes mos atri bu tos que no ta mos no pa vi lhão do Ama zo nas. 

Rios: – Ti e tê, Pa ra í ba, Pa ra na pa ne ma, Gu a í ba, Pa ra ná, Doce, S. 
Fran cis co, Ne gro. 

Ci da des: – Rio Par do, Rio de Ja ne i ro, S. Pa u lo, Pe lo tas, Des ter ro,
Bar ba ce na, Ma ri a na, Cam pos, Cabo Frio, Por to Ale gre, Angra, Ouro Pre to. 

Na pe que na ga le ria que dá in gres so à va ran da do pas sa di ço, e
que une a este o pa vi lhão do Pra ta, lê-se no meio do fri so, em le tras de ou tro, 
esta su bli me ins cri ção – Deus sal ve o Impe ra dor –, e dos la dos ain da se
en con tram oito no mes bem ilus tres e bem ca ros ao Bra sil! 

O con de da Bar ca, o mar quês do La vra dio, João Pe re i ra Ra mos, o 
de sem bar ga dor Mos que i ra a quem o Bra sil deve a sua ele va ção à ca te go ria
de re i no: Can to, o con quis ta dor das Mis sões: o mar quês de Agui ar, que
abriu os por tos aos es tran ge i ros, o in tro du tor da pi men ta-da-ín dia e mais
plan tas exó ti cas no Bra sil; e, fi nal men te, Luís de Vas con ce los, cujo nome
bas ta para uma re cor da ção sa u do sa. 

Qu a ren ta e três lus tres, du zen tas aran de las, vin te e cin co lâm pa das
e uma in fi ni da de de glo bos pen dem do teto des ta vas ta ga le ria: ri cas al ca ti fas
se es ten dem por toda a sua su per fí cie até às es ca das, com uma ob ser va ção par -
ti cu lar, que a es tra da do Impe ra dor, do tro no ao pe ris ti lo, é mar ca da so bre a
al ca ti fa por uma fi nís si ma tela de pra ta, or la da de ga lão de es te i ra de ouro. 

O go ver no im pe ri al com prou tudo, e a des pe sa do edi fí cio não
mon ta a cem con tos de réis. 

Trans cre ven do a des cri ção des te mag ní fi co mo nu men to, não
po de mos de i xar de tri bu tar os ma i o res elo gi os ao dis tin to ar tis ta bra si le i ro
o Sr. Ma nu el de Ara ú jo Por to Ale gre, pin tor da Câ ma ra, di re tor ar qui te to e
pin tor des te sun tu o so edi fí cio. 

To das as pin tu ras são com pos tas por ele e exe cu ta das por seus
dis cí pu los, à ex ce ção dos qua dros ale gó ri cos do teto e do qua dro de ses sen ta
pal mos da ar qui vol ta.

Extra í do do Jor nal do Co mér cio, 20 de ju lho de 1841.
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96
CONSELHO DE ESTADO DO SEGUNDO REINADO

96.1 – PROJETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO
(25 AGOSTO 1841) 

A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va de cre ta: 
Art. 1º Ha ve rá um Con se lho de Esta do, com pos to de 12 mem bros

      or di ná ri os, além dos mi nis tros de Esta do que, ain da não o sen do, 
te rão as sen to nele. 

O Con se lho de Esta do exer ce rá as suas fun ções, re u ni dos os seus 
mem bros, ou em se ções. 

Ao Con se lho re u ni do pre si di rá o Impe ra dor; às se ções, os mi nis -
tros de Esta do a que per ten ce rem os ob je tos das con sul tas. 

Art. 2º O con se lhe i ro de Esta do será vi ta lí cio; o Impe ra dor, po rém,
po de rá dis pen sá-lo de suas fun ções por tem po in de fi ni do. 

Art. 3º Ha ve rá até 12 con se lhe i ros de Esta do ex tra or di ná ri os,
no me a dos pelo Impe ra dor. 

Pa rá gra fo úni co. Com pe te aos con se lhe i ros de Esta do ex tra or di -
ná ri os: 

1) ser vir no im pe di men to dos or di ná ri os, sen do para esse fim
de sig na dos; 

2) ter as sen to e voto no Con se lho de Esta do quan do fo rem
cha ma dos para al gu ma con sul ta. 

Art. 4º Os con se lhe i ros de Esta do se rão res pon sá ve is pe los
con se lhos que de rem ao Impe ra dor, opos tos à Cons ti tu i ção e aos in te res ses
do Esta do, nos ne gó ci os re la ti vos ao exer cí cio do Po der Mo de ra dor, de ven do 
ser jul ga dos, em tais ca sos, pelo Se na do, na for ma da lei da res pon sa bi li da de
dos mi nis tros de Esta do. 

Para ser con se lhe i ro de Esta do re que rem-se as mes mas qua li da des
que de vem con cor rer para ser se na dor.



Art. 5º Os con se lhe i ros an tes de to ma rem pos se pres ta rão ju ra -
men to, nas mãos do Impe ra dor, de man ter a re li gião Ca tó li ca, Apos tó li ca,
Ro ma na, ob ser var a Cons ti tu i ção e as leis, ser fiéis ao Impe ra dor, acon se lhá-lo
se gun do suas cons ciên ci as, aten den do so men te ao bem da Na ção. 

Art. 6º O prín ci pe im pe ri al, logo que ti ver 18 anos com ple tos,
será de di re i to do Con se lho de Esta do; os de ma is prín ci pes da Casa Impe ri al
para en tra rem no Con se lho de Esta do, fi cam de pen den tes da no me a ção do
Impe ra dor. 

Estes e o prín ci pe im pe ri al não en tram no nú me ro mar ca do no
art. 1 º.

Os mem bros do ex tin to Con se lho de Esta do po de rão en trar no
nú me ro dos con se lhe i ros or di ná ri os ou nos dos ex tra or di ná ri os; aque les,
po rém, que não fo rem com pre en di dos nem en tre os pri me i ros nem en tre os 
se gun dos, te rão as sun to e voto no Con se lho quan do fo rem con vi da dos. 

Art. 7º Incum be ao Con se lho de Esta do con sul tar em to dos os
ne gó ci os em que o Impe ra dor hou ver por bem ouvi-lo e, prin ci pal men te: 

1º) em to das as oca siões em que o Impe ra dor se pro pu ser exer cer
qual quer das atri bu i ções do Po der Mo de ra dor in di ca das no art. 101 da
Cons ti tu i ção, à ex ce ção da sex ta; 

2º) so bre de cla ra ção de guer ra, ajus tes de paz e ne go ci a ções com
as na ções es tran ge i ras; 

3º) so bre ques tões de pre sas e in de ni za ções; 
4º) so bre con fli tos de ju ris di ção en tre as au to ri da des ad mi nis tra -

ti vas en tre es tas e as Ju di ciá ri as; 
5º) so bre abu sos das au to ri da des ecle siás ti cas; 
6º) so bre de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções para a boa exe cu ção

das leis, e so bre pro pos tas que o Po der Exe cu ti vo te nha de apre sen tar à
Assem bléia Ge ral. 

Art. 8º O go ver no de ter mi na rá em re gu la men to o nú me ro das
seções em que será di vi di do o Con se lho de Esta do, a ma ne i ra, o tem po de
traba lho, as hon ras e dis tin ções que ao mes mo e a cada um de seus membros
com pe tir, e quan do for ne ces sá rio para a boa exe cu ção da pre sen te lei. 

Art. 9º Fi cam re vo ga das qua is quer leis e dis po si ções em con trá rio.

 EMENDAS NO SENADO AO PROJETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO
(APRESENTADAS NA SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 1841)

1ª Ha ve rá um Con se lho de Esta do com pos to de seis mem bros
de sig na dos pelo Impe ra dor den tre os con se lhe i ros de Esta do que ele hou ver
por bem no me ar. O exer cí cio no Con se lho de Esta do du ra rá en quan to
aprou ver ao Impe ra dor. 

2ª Só po de rá ser no me a do con se lhe i ro de Esta do quem pu der ser 
se na dor e, além dis so, ti ver oito anos de exer cí cio efe ti vo de mem bro da
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Assem bléia Ge ral ou qua tro anos de mi nis tro e se cre tá rio de Esta do, em ba i -
xa dor ou mi nis tro ple ni po ten ciá rio, de pre si den te de pro vín cia ou ti ver
pa ten te de ma re chal-de-cam po, che fe de es qua dra ou ma i or. 

3ª O art. 5º do pro je to, acres cen tan do-se - e guar dan do in vi o lá vel
se gre do. 

4ª O art. 4º do pro je to, me nos a úl ti ma par te, que fica su pri mi da,
que co me ça – Para ser Con se lhe i ro de Esta do. 

5ª Os con se lhe i ros de Esta do te rão as hon ras dos an ti gos con se -
lhe i ros de Esta do; quan do es ti ve rem em exer cí cio or di ná rio te rão uma gra -
tifica ção igual ao ter ço dos ven ci men tos dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do.

6ª O art. 6º do pro je to até as pa la vras – mar ca do no art. 1º – su pri -
mido tudo o mais. 

7ª Os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do te rão as sen to no Con selho 
para pres ta rem Infor ma ções; e quan do se jam con se lhe i ros de Esta do
deixarão este exer cí cio, en quan to mi nis tros, sen do subs ti tu í dos por ou tros
con se lhe i ros de Esta do. Eles po de rão re que rer a con vo ca ção do Con se lho
de Esta do quan do en ten de rem con ve ni en te. 

8ª Os con se lhe i ros de Esta do sem exer cí cio po de rão ser con vo ca dos
ao Con se lho ex tra or di na ri a men te quan do o Impe ra dor as sim o jul gar
con ve ni en te. 

9ª Incum be ao Con se lho de Esta do con sul tar so bre to dos os
ne gó ci os em que o Impe ra dor hou ver por bem ouvi-lo, tan to no que diz
res pe i to ao Po der Mo de ra dor, como ao do Po der Exe cu ti vo. 

10. Ha ve rá um con se lho de ad mi nis tra ção, com pos to de seis
mem bros, que te rão car ta de con se lho; e cada um de les será ao mes mo tem po 
fis cal de uma das se cre ta ri as de Esta do: terá de or de na do a quan tia de
2:400$000. 

11. Estes con se lhe i ros se rão amo ví ve is, no me a do e de mi ti dos
pelo Impe ra dor. São há be is para este em pre go os que ti ve rem ser vi do efe ti -
va men te, por mais de qua tro anos, como mem bros da Assem bléia Ge ral, ou 
dois de mi nis tro de Esta do, pre si den te de pro vín cia, en car re ga dos de ne gó ci os, 
ou di plo ma tas de ma i or ca te go ria, mem bros do Tri bu nal do Te sou ro, ou
tive rem pa ten te de bri ga de i ro, che fe de di vi são ou ma i or. Não po de rão
acumular em pre go de jus ti ça ou qual quer ou tro que os es tor ve em suas
funções. 

12. Este con se lho será pre si di do pelo mi nis tro a cuja re par ti ção
per ten cer o ne gó cio a tra tar, e em sua au sên cia, por um vice-pre si den te
no me a do pelo Impe ra dor den tre os seus mem bros. 

13. Cada um dos con se lhe i ros, na qua li da de de fis cal, é obri ga do a
fa zer os exa mes, pla nos, pro je tos e pa re ce res que lhes fo rem in cum bi dos
pelo res pec ti vo mi nis tro de Esta do, e a le var ao co nhe ci men to des te qua is quer
ou tras ob ser va ções ou fa tos que lhes pa re ce rem úte is ao ser vi ço. 
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14. Com pe te a este con se lho con sul tar so bre to dos os ne gó ci os
per ten cen tes ao Po der Exe cu ti vo, que não fo rem, pe las leis atu a is, da ex clu -
si va com pe tên cia do Tri bu nal do Te sou ro, ou do Su pre mo Con se lho Mi li tar 
ou da Jun ta do Co mér cio, quan do lhe fo rem in cum bi dos por qual quer mi nis tro
de Esta do, que os tem de re sol ver e prin ci pal men te so bre: 

1º) Inde ni za ções de qual quer na tu re za re cla ma das con tra o Te sou ro, 
fi can do as jus ti ças ini bi das de co nhe cer de las. 

2º) Con fli tos de ju ris di ção en tre as au to ri da des ad mi nis tra ti vas, e 
en tre es tas e as ju di ci a is. 

3º) Abu sos das au to ri da des ecle siás ti cas. 
4º) Pro je tos de de cre tos, re gu la men tos e ins tru ções para a boa

exe cu ção das leis; bem como de pro pos tas que te nham de ser apre sen ta das
à Assem bléia Ge ral. 

15. Arti go úl ti mo, o úl ti mo do pro je to. 

Mar quês de Bar ba ce na
Pa u la Sousa Ver gue i ro

Extra í do de BARCELOS, Mil ton. Evo lu ção cons ti tu ci o nal do Bra sil. Rio de Ja ne i ro, Impren sa
Na ci o nal, 1933. Págs. 285-286.
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96.2 – SUBSTITUTIVO BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS  
AO PROJETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO DE ESTADO 

 (26 AGOSTO 1841) 

AAssem bléia Ge ral Le gis la ti va de cre ta: 
Art. 1º Ha ve rá um Con se lho de Esta do com pos to de 12 con se lhei ros

      or di ná ri os, além de 6 ex tra or di ná ri os, que lhe se rão adi dos quan do
con vi er. 

O Impe ra dor, ou quem o Impe ra dor de sig nar, pre si di rá ao
Con se lho Esta do, e às se ções em que for di vi di do o con se lho, os mi nis tros
de Esta do a que per ten ce rem os ob je tos das con sul tas. 

Art. 2º Ha ve rá até 12 con se lhe i ros de Esta do ex tra or di ná ri os, aos
qua is com pe te: 

§ 1º Ser vir no im pe di men to dos or di ná ri os. 
§ 2º Ter as sen to e voto no con se lho quan do fo rem cha ma dos

para al gu ma con sul ta. 
§ 3º Entrar nas va gas do Con se lho de Esta do na ra zão de um ter ço

de las. 
Pas sa rá a ex tra or di ná rio o con se lhe i ro de Esta do or di ná rio que

for no me a do mi nis tro ou se cre tá rio de Esta do, ou dis pen sa do de suas fun ções. 
Art. 3º Não en tram no nú me ro dos con se lhe i ros dos ar ti gos

an te ce den tes os prín ci pes da Casa Impe ri al, que po de rão ser no me a dos
con se lhe i ros de Esta do logo que ti ve rem 18 anos com ple tos, e só se rão con -
vi da dos para os con se lhos que fo rem pre si di dos pelo Impe ra dor. Os mi nis tros 
o se cre tá ri os de Esta do, bem que de di re i to con se lhe i ros do Impe ra dor, não
en tram no nú me ro mar ca do nos arts. 1º e 2º, sal vo se fo rem or di ná ri os ou
ex tra or di ná ri os. 

Os mem bros do ex tin to Con se lho de Esta do po de rão en trar no
nú me ro dos con se lhe i ros or di ná ri os ou no dos ex tra or di ná ri os; aque les po rém
que não fo rem com pre en di dos nem en tre os pri me i ros nem en tre os se gun dos
te rão as sen to e voto no Con se lho quan do fo rem con vi da dos. 



Art. 4º Os con se lhe i ros de Esta do se rão vi ta lí ci os à ex ce ção dos
ex tra nu me rá ri os, que se rão amo ví ve is ad nu tum, e se en ten de rão de mi ti dos
sem pre que o for o Mi nis té rio, ou a ma i o ria dele, mas po de rão ser re no me a dos. 

O Impe ra dor po de rá dis pen sar o con se lho or di ná rio do exer cí cio 
de suas fun ções por tem po in de fi ni do, e apo sen tar com o tí tu lo de ho no rá rio o 
con se lhe i ro ma i or de 70 anos, ou im pos si bi li ta do de ser vir em con se qüên cia 
de mo lés ti as. 

Art. 5º É o 4º do pro je to. 
Art. 6º É o 5º do pro je to. 
Art. 7º Incum be ao Con se lho de Esta do con sul tar, para o Impe ra -

dor re sol ver, to dos os ne gó ci os em que ele hou ver por bem ouvi-lo, da com -
pe tên cia do Po der Mo de ra dor e do Po der Exe cu ti vo, em cujo nú me ro são
com pre en di dos. 

§ 1º Con fli to de ju ris di ção en tre as au to ri da des ad mi nis tra ti vas e
en tre es tas e as ju di ciá ri as. 

§ 2º Qu es tões de pre sas, abu sos das au to ri da des ecle siás ti cas, e
in de ni za ções, a que a Fa zen da Pú bli ca pos sa ser obri ga da por atos de seus
agen tes, ou por con tra tos ce le bra dos com os for ne ce do res das es ta ções
pú bli cas, e de sa pro pri a ção por uti li da de pú bli ca. 

Art. 7º (Adi ti vo) Ao con se lhe i ro de Esta do, que for de sig na do
pelo Impe ra dor, bem como aos mi nis tros de Esta do, in cum be sus ten tar nas
câ ma ras le gis la ti vas as pro pos tas do go ver no, e aos mi nis tros e se cre tá ri os
de Esta do é per mi ti do as sis tir às dis cus sões de qua is quer ma té ri as em cada
uma das câ ma ras, e dis cu tir, po den do ser pre sen tes às vo ta ções, se o con -
sen ti rem os res pec ti vos re gi men tos. 

Art. 8º O go ver no de ter mi na rá em re gu la men tos quan to for
ne ces sá rio para a boa exe cu ção da pre sen te lei, e a gra ti fi ca ção de cada
con se lhe i ro, em efe ti vo exer cí cio, a qual não ex ce de rá ao ter ço dos ven ci -
men tos dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do. 

Art. 9º É o 9º do pro je to. 
Paço do Se na do de agos to de 1841. 

Vas con ce los

Extra í do de Anais do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos Senhores De pu ta dos. Ses são de 1841.
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96.3 – REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CRIMINAL
(CENTRALIZAÇÃO DA POLÍCIA E DA JUSTIÇA) –

LEI Nº 261 (3 DEZEMBRO 1841) 

Dom Pe dro Se gun do, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos
po vos, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil.
Fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos, que a Assem bléia Ge ral 

de cre tou, e nós que re mos a lei se guin te. 

TÍTULO I
Dis po si ções Cri mi na is

CAPÍTULO I
Da Po lí cia

Art. 1º Ha ve rá no mu ni cí pio da cor te, e em cada pro vín cia um
che fe de Po lí cia, com os de le ga dos e sub de le ga dos ne ces sá ri os, os qua is,
so bre pro pos ta, se rão no me a dos pelo Impe ra dor, ou pe los pre si den tes. To das
as au to ri da des po li ci a is são su bor di na das ao che fe da po lí cia. 

Art. 2º Os che fes de po lí cia se rão es co lhi dos den tre os de sem bar -
ga do res e ju í zes de di re i to: os de le ga dos e sub de le ga dos den tre qua is quer
ju í zes e ci da dãos: se rão to dos amo ví ve is e obri ga dos a ace i tar. 

Art. 3º Os che fes de po lí cia, além do or de na do que lhes com pe tir
como de sem bar ga do res ou ju í zes de di re i to, po de rão ter uma gra ti fi ca ção
pro por ci o nal ao tra ba lho, ain da quan do não acu mu lem o exer cí cio de um e
ou tro car go. 

Art. 4º Aos che fes de po lí cia em toda a pro vín cia e na Cor te, e
aos Seus de le ga dos nos res pec ti vos dis tri tos, com pe te: 

§ 1º As atri bu i ções con fe ri as aos ju í zes de paz pelo art. 12, §§ 1º,
2º 3º, 4º 5º e 7º do Có di go do Pro ces so Cri mi nal. 



§ 2º Con ce der fi an ça, na for ma das leis, aos réus que pro nun ci a rem
ou pren de rem. 

§ 3º As atri bu i ções que acer ca das so ci e da des se cre tas e ajun ta -
men tos ilí ci tos con ce dem aos ju í zes de paz as leis em vi gor. 

§ 4º Vi gi ar e pro vi den ci ar, na for ma das leis, so bre tudo que per -
ten ce à pre ven ção dos de li tos e ma nu ten ção da se gu ran ça e tran qüi li da de
pú bli ca. 

§ 5º Exa mi nar se as câ ma ras mu ni ci pa is têm pro vi den ci a do so bre 
os ob je tos de po lí cia, que por lei se acham a seu car go, re pre sen tan do-lhes
com ci vi li da de as me di das que en ten de rem con ve ni en tes, para que se con -
ver tam em pos tu ras e usan do do re cur so do art. 73 da Lei de 1º de ou tu bro
de 1828, quan do não fo rem aten di dos. 

§ 6º Inspe ci o nar os te a tros e es pe tá cu los pú bli cos fis ca li zan do a
exe cu ção de seus res pec ti vos re gi men tos, e po den do de le gar esta ins pe ção,
no caso de im pos si bi li da de de a exer ce rem por si mes mos, na for ma dos
res pec ti vos re gu la men tos, às au to ri da des ju di ciá ri as ou ad mi nis tra ti vas dos 
lu ga res. 

§ 7º Inspe ci o nar, na for ma dos re gu la men tos, as pri sões da pro -
vín cia. 

§ 8º Con ce der man da dos de bus ca, na for ma da lei. 
§ 9º Re me ter, quan do jul ga rem con ve ni en te, to dos os da dos, pro -

vas e es cla re ci men tos que hou ve rem ob ti do so bre um de li to, com uma
exposi ção do caso e de suas cir cuns tân ci as, aos ju í zes com pe ten tes, a fim de 
for ma rem a cul pa. 

Se mais de uma au to ri da de com pe ten te co me çar um pro ces so de 
for ma ção de cul pa, pros se gui rá nele o che fe de po lí cia ou de le ga do, sal vo
po rém o caso da re mes sa de que se tra ta na pri me i ra par te des te pa rá gra fo. 

§ 10. Ve lar em que os seus de le ga dos e sub de le ga dos ou su bal ter nos 
cum pram os seus re gi men tos, e de sem pe nhem os seus de ve res, no que toca
à po lí cia, e for mar-lhes cul pa, quan do o me re çam. 

§ 11. Dar-lhes as ins tru ções que fo rem ne ces sá ri as para me lhor
de sem pe nho das atri bu i ções po li ci a is que lhes fo rem in cum bi das. 

Art. 5º Os sub de le ga dos, nos seus dis tri tos, te rão as mes mas atri -
bu i ções mar ca das no ar ti go an te ce den te para os che fes de po lí cia e de le ga -
dos, ex ce tu a das aos dos §§ 5º, 6º e 9º 

Art. 6º As atri bu i ções cri mi na is e po li ci a is que atu al men te per -
ten cem aos ju í zes de paz, e que por esta lei não fo rem es pe ci al men te de -
vol vi das às au to ri da des, que cria, fi cam per ten cen do aos de le ga dos e sub -
de le ga dos. 

Art. 7º Com pe te aos che fes de po lí cia ex clu si va men te: 
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§ 1º Orga ni zar, na for ma dos seus res pec ti vos re gu la men tos, a
es ta tís ti ca cri mi nal da pro vín cia, e a da cor te, para o que to das as au to ri da des 
cri mi na is, em bo ra não se jam de le ga dos da Po lí cia, se rão obri ga das a
pres tar-lhes, na for ma dos di tos re gu la men tos, os es cla re ci men tos que de las 
de pen de rem. 

§ 2º Orga ni zar, na for ma que for pres cri ta nos seus re gu la men tos,
por meio dos seus de le ga dos, ju í zes de paz e pá ro cos, o ar ro la men to da
po pu la ção da pro vín cia. 

§ 3º Fa zer ao mi nis tro da Jus ti ça, e aos pre si den tes das pro vín ci as,
as par ti ci pa ções que os re gu la men tos exi gi rem, nas épo cas e pela ma ne i ra
ne les mar ca das. 

§ 4º No me ar os car ce re i ros, e de mi ti-los, quan do não lhes me re -
çam con fi an ça. 

Art. 8º Para o ex pe di en te da Po lí cia, e es cri tu ra ção dos ne gó ci os
a seu car go, po de rão ter os che fes de po lí cia das pro vín ci as um até dois
ama nu en ses, cu jos ven ci men tos, e os dos car ce re i ros, se rão mar ca dos pelo
Go ver no, e su je i tos à apro va ção da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va. O ex pe di en te
da Po lí cia da cor te po de rá ter ma i or nú me ro de em pre ga dos. 

Art. 9º Os es cri vães de paz e os ins pe to res de quar te i rão ser vi rão
pe ran te os sub de le ga dos, so bre cuja pro pos ta se rão no me a dos pe los de le ga dos.

Art. 10. Para a con ces são de um man da do de bus ca, ou para a
sua ex pe di ção ex-ofí cio, nos ca sos em que este pro ce di men to tem lu gar, bas -
ta rão ve e men tes in dí ci os, ou fun da da pro ba bi li da de da exis tên cia dos ob je tos,
ou de cri mi no so no lu gar da bus ca. O man da do não con te rá nem o nome,
nem o de po i men to de qual quer tes te mu nha. No caso de não ve ri fi car-se a
acha da, se rão co mu ni ca das a quem so freu a bus ca as pro vas em que o man -
da do se fun dou, logo que as exi gir.

Art. 11. Acon te cen do que uma au to ri da de po li ci al, ou qual quer
ofi ci al de jus ti ça, mu ni do do com pe ten te man da do, vá em se gui men to de
ob je tos fur ta dos, ou de al gum réu em dis tri to alhe io, po de rá ali mes mo
apre en dê-los, e dar as bus cas ne ces sá ri as, pre ve nin do an tes as au to ri da des
com pe ten tes do lu gar, as qua is lhes pres ta rão o au xí lio pre ci so, sen do le gal
a re qui si ção. No caso po rém de que essa co mu ni ca ção pré via pos sa tra zer
de mo ra in com pa tí vel com o bom êxi to da di li gên cia, po de rá ser fe i ta de po is, e
ime di a ta men te que se ve ri fi car a di li gên cia. 

Art. 12. Nin guém po de rá vi a jar por mar ou por ter ra den tro do
Impé rio, sem pas sa por te, nos ca sos e pela ma ne i ra que for de ter mi na da nos 
re gu la men tos do go ver no. 

CAPÍTULO II
Dos Ju í zes Mu ni ci pa is

Art. 13. Os ju í zes mu ni ci pa is se rão no me a dos pelo Impe ra dor
den tre os ba cha réis for ma dos em di re i to, que te nham pelo me nos um ano
de prá ti ca de foro ad qui ri da de po is da sua for ma tu ra. 
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Art. 14. Estes ju í zes ser vi rão pelo tem po de qua tro anos, fin do os
qua is po de rão ser re con du zi dos, ou no me a dos para ou tros lu ga res, por ou tro
tan to tem po, con tan to que te nham bem ser vi do. 

Art. 15. O go ver no po de rá mar car a es tes ju í zes um or de na do,
que ex ce da a qua tro cen tos mil-réis. 

Art. 16. Enquan to se não es ta be le ce rem os ju í zes do art. 13, e nos
lu ga res onde eles não fo rem ab so lu ta men te pre ci sos, ser vi rão os subs ti tu tos 
art. 19. 

Art. 17. Com pe te aos ju í zes mu ni ci pa is: 
§ 1º Jul gar de fi ni ti va men te o con tra ban do, ex ce to o apre en di do

em fla gran te, cujo co nhe ci men to, na for ma das leis, e re gu la men tos de fa zen da,
per ten ce às au to ri da des ad mi nis tra ti vas; e o de afri ca nos, que con ti nu a rá a
ser jul ga do na for ma do pro ces so co mum, 

§ 2º As atri bu i ções cri mi na is e po li ci a is, que com pe ti am aos ju í zes
de paz. 

§ 3º Sus ten tar, ou re vo gar, ex-ofí cio, as pro nún ci as fe i tas pe los
de le ga dos e sub de le ga dos. 

§ 4º Ve ri fi car os fa tos que fi ze rem ob je to de que i xa con tra os ju í zes
de di re i to das co mar cas, em que não hou ver re la ção, in qui rir so bre os mes mos 
fa tos tes te mu nhas, e fa ci li tar as par tes a ex tra ção dos do cu men tos que elas
exi gi rem para bem a ins tru í rem, sal va a dis po si ção do ar ti go 161 Có di go do 
Pro ces so Cri mi nal. 

§ 5º Con ce der fi an ça aos réus que pro nun ci a rem ou pren de rem, 
§ 6º Jul gar as sus pe i ções pos tas aos sub de le ga dos. 
§ 7º Subs ti tu ir na co mar ca ao juiz de di re i to na sua fal ta ou im pe di -

men to. A subs ti tu i ção será fe i ta pela or dem que de sig na rem o go ver no na
cor te, e os pre si den tes nas pro vín ci as. 

Art. 18. Qu an do os ju í zes mu ni ci pa is pas sa rem a exer cer as fun ções 
de juiz de di re i to, ou ti ve rem al gum le gí ti mo im pe di men to, ou fo rem sus pe i tos, 
se rão subs ti tu í dos por su plen tes na for ma do ar ti go se guin te. 

Art. 19. O Go ver no na Cor te, e os pre si den tes nas pro vín ci as
no me a rão por qua tro anos seis ci da dãos no tá ve is do lu gar, pela sua for tu -
na, in te li gên cia e boa con du ta, para subs ti tu í rem os ju í zes mu ni ci pa is nos
seus im pe di men tos, se gun do a or dem em que seus no mes es ti ve rem. 

Se a lis ta se es go tar, far-se-á ou tra nova pela mes ma ma ne i ra,
de ven do os in clu í dos nes ta ser vir pelo tem po que fal tar aos pri me i ros seis;
e en quan to ela se não for mar, os ve re a do res ser vi rão de subs ti tu tos pela or dem.

Art. 20. A au to ri da de dos ju í zes mu ni ci pa is com pre en de rá um
ou mais mu ni cí pi os, se gun do a sua ex ten são, e po pu la ção.

Nos gran des e po pu lo sos po de rá ha ver os ju í zes mu ni ci pa is
ne ces sá ri os com ju ris di ção cu mu la ti va.
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Art. 21. Os ju í zes mu ni ci pa is, e de ór fãos, pe los atos que pra ti ca rem 
tan to no ci vil, como no cri me, per ce be rão do bra dos os emo lu men tos mar dos
no Alva rá de 10 de ou tu bro de 1754 para os ju í zes de fora e ór fãos das co mar cas 
de Mi nas Ge ra is, Cu i a bá e Mato Gros so.

CAPÍTULO III
Dos Pro mo to res Pú bli cos

Art. 22. Os pro mo to res pú bli cos se rão no me a dos e de mi ti dos
pelo Impe ra dor, ou pe los pre si den tes das pro vín ci as, pre fe rin do sem pre os
ba cha réis for ma dos, que fo rem idô ne os, e ser vi rão pelo tem po que con vi er.
Na fal ta ou im pe di men to, se rão no me a dos in te ri na men te pe los ju í zes de di re i to.

Art. 23. Ha ve rá pelo me nos em cada co mar ca um pro mo tor, que
acom pa nha rá o juiz de di re i to: quan do po rém as cir cuns tân ci as exi gi rem,
po de rão ser no me a dos mais de um. Os pro mo to res ven ce rão o or de na do,
que lhes for ar bi tra do, o qual, na cor te, será um con to e du zen tos mil réis
por ano, além de mil se is cen tos por cada ofe re ci men to de li be lo, três mil e
du zen tos réis por cada sus ten ta ção no júri, e dois mil e qua tro cen tos réis
por ar ra zo a dos es cri tos. 

CAPÍTULO IV
Dos Ju í zes de Di re i to

Art. 24. Os ju í zes de di re i to se rão no me a dos pelo Impe ra dor
den tre os ci da dãos ha bi li ta dos, na for ma do ar ti go 44 do Có di go de Pro ces so; 
e quan do ti ve rem de cor ri do qua tro anos da exe cu ção des ta lei, só po de rão
ser no me a dos ju í zes de di re i to aque les ba cha réis for ma dos que ti ve rem
ser vi do com dis tin ção os car gos de ju í zes mu ni ci pa is, ou de ór fãos, e pro mo -
to res pú bli cos, ao me nos num qua triê nio com ple to. 

Art. 25. Aos ju í zes de di re i to das co mar cas, além das atri bu i ções
que têm pelo Có di go de Pro ces so Cri mi nal, com pe te: 

1º For mar cul pa aos em pre ga dos pú bli cos não pri vi le gi a dos nos
cri mes de res pon sa bi li da de. 

Esta ju ris di ção será cu mu la ti va men te exer ci da pe las au to ri da des
ju di ciá ri as a res pe i to dos ofi ci a is que pe ran te as mes mas ser vi rem. 

2º Jul gar as sus pe i ções pos tas aos ju í zes mu ni ci pa is e de le ga dos.
3º Pro ce der, ou man dar pro ce der ex-ofí cio, quan do lhe for pre sen te 

por qual quer ma ne i ra al gum pro ces so cri me, em que te nha lu gar a acu sa ção
por par te da jus ti ça, a to das as di li gên ci as ne ces sá ri as, ou para sa nar qual quer
nu li da de ou para mais am plo co nhe ci men to da ver da de e cir cuns tân ci as,
que pos sam in flu ir no jul ga men to. Nos cri mes em que não ti ver lu gar a acu -
sa ção por par te da jus ti ça, só o po de rá fa zer a re que ri men to de par te. 

4º Cor rer os ter mos da co mar ca o nú me ro de ve zes, que lhe mar car 
o re gu la men to. 
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5º Jul gar de fi ni ti va men te os cri mes de res pon sa bi li da de dos
em pre ga dos pú bli cos não pri vi le gi a dos. 

Art. 26. Os ju í zes de di re i to, nas cor re i ções que fi ze rem nos ter mos
de suas co mar cas de ve rão exa mi nar: 

1º To dos os pro ces sos de for ma ção de cul pa, quer te nham sido
pro ces sa dos pe ran te os de le ga dos e sub de le ga dos, quer pe ran te o juiz
mu ni ci pal; para o que or de na rão que to dos os es cri vães dos re fe ri dos ju í zes 
lhes apre sen tem os pro ces sos den tro de três dias, te nham ou não ha vi do ne les
pro nún cia, e emen da rão os er ros que acha rem, pro ce den do con tra os ju í zes, 
es cri vães, e ofi ci a is de Jus ti ça, como for de di re i to. 

2º To dos os pro ces sos cri mes que ti ve rem sido sen ten ci a dos pe los
ju í zes mu ni ci pa is, de le ga dos, e sub de le ga dos; pro ce den do con tra eles, se
acha rem que con de na ram, ou ab sol ve ram os réus por pre va ri ca ção, pe i ta,
ou su bor no. 

3º Os li vros dos ta be liães e es cri vães para co nhe ce rem a ma ne i ra
por que usam de seus ofí ci os, pro ce den do con tra os que fo rem acha dos em
cul pa. 

4º Se os ju í zes mu ni ci pa is, de ór fãos, de le ga dos e sub de le ga dos,
fa zem e se são as sí du os, e di li gen tes no cum pri men to dos seus de ve res,
pro ce den do con tra os que acha rem em cul pa. 

CAPÍTULO V
Dos Ju ra dos

Art. 27. São ap tos para ju ra dos os ci da dãos que pu de rem ser ele i -
to res, com a ex ce ção dos de cla ra dos no art. 23 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal,
e os clé ri gos de or dens sa cras, con tan to que es ses ci da dãos sa i bam ler e
es cre ver, e te nham de ren di men to anu al por bens de raiz, ou em pre go
pú bli co, qua tro cen tos mil reis, nos ter mos das ci da des do Rio de Ja ne i ro,
Ba hia, Re ci fe e São Luís do Ma ra nhão: tre zen tos mil-réis nos ter mos das
ou tras ci da des do Impé rio; e du zen tos em to dos os mais ter mos. 

Qu an do o ren di men to pro vi er do co mér cio ou idús tria, de ve rão
ter o du plo. 

Art. 28. Os de le ga dos da po lí cia or ga ni za rão uma lis ta (Que será
anu al men te re vis ta) de to dos os ci da dãos, que ti ve rem as qua li da des exi gi das
no ar ti go an te ce den te, e a fa rão afi xar na por ta da pa ró quia, ou ca pe la, e
pu bli car pela im pren sa, onde a hou ver. 

Art. 29. Estas lis tas se rão en vi a das ao juiz de di re i to o qual com o 
pro mo tor pú bli co, e o pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal for ma rá uma jun ta
de re vi são, to ma rá co nhe ci men to das re cla ma ções, que hou ver, e for ma rá a
lis ta ge ral dos ju ra dos, ex clu in do to dos aque les in di ví du os que no to ri a men te
fo rem con ce i tu a dos de fal tos de bom sen so, in te gri da de, e bons cos tu mes,
os que es ti ve rem pro nun ci a dos, e os que ti ve rem so fri do al gu ma con de na ção
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pas sa da em jul ga do por cri me de ho mi cí dio, fur to, rou bo, ban car ro ta, es te li o -
na to, fal si da de ou mo e da fal sa. 

Art. 30. O de le ga do, que não en vi ar a lis ta, ou o mem bro da jun ta,
que não com pa re cer no dia mar ca do, fi ca rá su je i to à mul ta de cem a qua tro -
cen tos mil réis, im pos ta pelo juiz de di re i to, sem mais for ma li da de que a
sim ples au diên cia, e com re cur so para o go ver no na cor te, e pre si den tes nas 
pro vín ci as, que a im po rão di re ta e ime di a ta men te quan do ti ver de re ca ir so bre 
o juiz de di re i to. Enquan to se não or ga ni zar a lis ta ge ral, con ti nu a rá em vi gor
a do ano an te ce den te. 

Art. 31. Os ter mos, em que se não apu ra rem pelo me nos 50 ju ra dos,
re u nir-se-ão ao ter mo, ou ter mos mais vi zi nhos, para for ma rem um só
con se lho de ju ra dos, e os pre si den tes das pro vín ci as de sig na rão, nes se caso, 
o lu gar da re u nião do con se lho, e da jun ta re vi so ra. 

CAPÍTULO VI
Da Pres cri ção

Art. 32. Os de li tos em que tem lu gar a fi an ça pres cre vem no fim
de vin te anos, es tan do os réus au sen tes, ou den tro em lu gar não sa bi do. 

Art. 33. Os de li tos que não ad mi tem fi an ça pres cre vem no fim de 
vin te anos, es tan do os réus au sen tes em lu gar sa bi do den tro do Impé rio:
es tan do os réus au sen tes em lu gar não sa bi do, ou fora do Impé rio, não
pres cre vem em tem po al gum. 

Art. 34. O tem po para a pres cri ção con ta-se do dia em que for
co me ti do o de li to. Se po rém hou ver pro nún cia in ter rom pe-se, e co me ça a
con tar-se da sua data. 

Art. 35. A pres cri ção po de rá ale gar-se em qual quer tem po, e ato
do pro ces so da for ma ção da cul pa, ou da acu sa ção; e so bre ela jul ga rá su má ria 
e de fi ni ti va men te o juiz mu ni ci pal, ou de di re i to, com in ter rup ção da ca u sa
prin ci pal. 

Art. 36. A obri ga ção de in de ni zar pres cre ve pas sa dos trin ta anos, 
con ta dos do dia em que o de li to for co me ti do. 

CAPÍTULO VII
Das Fi nan ças

Art. 37. Nos cri mes men ci o na dos no art. 12, § 7º, do Có di go do
Pro ces so, os réus (que não fo rem va ga bun dos, ou sem do mi cí lio) se li vra rão 
sol tos. 

Art. 38. Além dos cri mes de cla ra dos no art. 101 do Có di go do
Pro ces so, não se con ce de rá fi an ça: 

1º Aos cri mi no sos de que tra tam os arts. 107 e 116, na pri me i ra
par te, e 123 e 127 do Có di go Cri mi nal. 

2º Aos que fo rem pro nun ci a dos por dois ou mais cri mes, cu jas
pe nas, pos to que a res pe i to de cada um de les se jam me no res, que as in di ca das

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 83



no men ci o na do art. 101 do Có di go do Pro ces so, as igua lem ou ex ce dam,
con si de ra das con jun ta men te. 

3º Aos que uma vez que bra rem a fi an ça. 
Art. 39. No ter mo de fi an ça os fi a do res se obri ga rão, além do

mais con ti do no art. 103 do Có di go do Pro ces so, a res pon de rem pelo que bra -
men to das fi an ças, e os afi an ça dos, an tes de ob te rem con tra man da do ou
man da do de sol tu ra, as si na rão ter mo de com pa re ci men to pe ran te o júri,
in de pen den te de no ti fi ca ção, em to das as sub se qüen tes re u niões até se rem
jul ga dos afi nal, quan do não con si gam dis pen sa de com pa re ci men to. 

Art. 40. Aos fi a do res se rão da dos to dos os au xí li os ne ces sá ri os
para a pri são do réu, qual quer que seja o es ta do do seu li vra men to: 

1º) se ele que brar a fi an ça; 
2º) se fu gir de po is de ter sido con de na do. 
Art. 41. Qu e ren do o fi a dor de sis tir da fi an ça, po de rá no ti fi car o

afi an ça do para apre sen tar ou tro que o subs ti tua den tro do pra zo de 15 dias, 
e se ele não o sa tis fi zer den tro des se pra zo, po de rá re que rer man da do de
pri são; po rém, só fi ca rá de so ne ra do de po is que o réu for efe ti va men te pre so 
ou ti ver pres ta do novo fi a dor. 

Art. 42. A fi an ça se jul ga rá que bra da: 
1º) quan do o réu de i xar de com pa re cer nas ses sões do júri, não

sen do dis pen sa do pelo juiz de di re i to por jus ta ca u sa; 
2º) quan do o réu, de po is de afi an ça do, co me ter de li to de fe ri -

men to, ofen sa fí si ca, ame a ça, ca lú nia, in jú ria ou dano con tra o que i xo so, ou
de nun ci an te, con tra o pre si den te do júri ou pro mo tor pú bli co. 

Art. 43. Pelo que bra men to da fi an ça o réu per de rá me ta de da
mul ta subs ti tu ti va da pena, isto é, da que la quan tia que o juiz acres cen ta ao
ar bi tra men to dos pe ri tos na for ma do art. 109 do Có di go de Pro ces so Cri mi nal.
O juiz que de cla rar o que bra men to dará logo to das as pro vi dên ci as para
que seja cap tu ra do o réu, o qual fica su je i to a ser jul ga do à re ve lia, se ao
tem po do jul ga men to não ti ver ain da sido pre so. Em todo o caso o res to da
fi an ça fica su je i to ao que dis põem os ar ti gos se guin tes. 

Art. 44. O réu per de a to ta li da de do va lor da fi an ça quan do, sen do
con de na do por sen ten ça ir re vo gá vel, fu gir an tes de ser pre so. Nes te caso o
pro du to da fi an ça, de po is de de du zi da a in de ni za ção da par te e cus tas, será 
apli ca do a fa vor da Câ ma ra Mu ni ci pal, a quem tam bém se apli ca rão os
pro du tos dos que bra men tos de fi an ças. 

Art. 45. Se o réu afi an ça do, que for con de na do, não fu gir e pu der 
so frer a pena, mas não ti ver a esse tem po me i os para a in de ni za ção da par te 
e cus tas, o fi a dor será obri ga do a essa in de ni za ção e cus tas, per den do a par te
do va lor da fi an ça des ti na da a esse fim, mas não a que cor res pon de à mul ta
subs ti tu ti va da pena. 
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Art. 46. Fi cam su pri mi das as pa la vras “ou que se jam co nhe ci da -
men te abo na dos” do art. 107 do Có di go do Pro ces so. 

CAPÍTULO VIII
Da For ma ção da Cul pa

Art. 47. Nos cri mes que não de i xam ves tí gi os ou de que se ti ver
no tí cia quan do os ves tí gi os já não exis tam, e não se pos sam ve ri fi car ocu lar -
men te um ou mais pe ri tos, po der-se-á for mar o pro ces so in de pen den te men te 
de in qui ri ção es pe ci al para cor po de de li to, sen do no su má rio in qui ri das
tes te mu nhas, não só a res pe i to da exis tên cia do de li to e suas cir cuns tân ci as
como tam bém acer ca do de lin qüen te. 

Art. 48. No su má rio a que se pro ce der para for ma ção da cul pa e
nos ca sos em que não hou ver lu gar o pro ce di men to ofi ci al da Jus ti ça, po de rão
in qui rir-se de duas até cin co tes te mu nhas, além das re fe ri das ou in for man tes.
Nos ca sos de de nún cia po de rão ser in qui ri das de cin co até oito. Qu an do,
po rém, hou ver mais de um in di ci a do de lin qüen te e as tes te mu nhas in qui ri das
não de pu se rem con tra um ou ou tro, de quem o juiz ti ver ve e men tes sus pe i tas, 
po de rá este in qui rir duas ou três tes te mu nhas a res pe i to de les so men te. Se
fin do o pro ces so e re me ti do ao ju í zo com pe ten te para apre sen tá-lo ao júri,
ti ver o juiz co nhe ci men to de que exis tem um ou mais cri mi no sos, po de rá
for mar-lhes novo pro ces so en quan to o cri me não pres cre ver. 

Art. 49. Os de le ga dos e sub de le ga dos que ti ve rem pro nun ci a do
ou não pro nun ci a do al gum réu re me te rão o pro ces so ao juiz mu ni ci pal para 
sus ten tar ou re vo gar a pro nún cia ou des pro nún cia; no caso de não pro nún cia
e de es tar o réu pre so, não será sol to an tes da de ci são do juiz mu ni ci pal. 

Art. 50. Os ju í zes mu ni ci pa is, quan do lhes fo rem pre sen tes os
pro ces sos com as pro nún ci as para o so bre di to fim, po de rão pro ce der a to das
as di li gên ci as que jul ga rem pre ci sas para a re ti fi ca ção das que i xas ou de nún -
ci as, para emen da de al gu mas fal tas, que in du zam nu li da de, e para es cla re -
ci men to da ver da de do fato e suas cir cuns tân ci as, ou seja ex-ofí cio ou a
re que ri men to das par tes; con tan to que tudo se faça o mais bre ve e su ma ri a -
men te que for pos sí vel. 

Art. 51. As tes te mu nhas da for ma ção da cul pa se obri ga rão por
um ter mo a co mu ni car ao juiz, den tro de um ano, qual quer mu dan ça de
re si dên cia, su je i tan do-se pela sim ples emis são a to das as pe nas de não
com pa re ci men to. 

Art. 52. As no ti fi ca ções das tes te mu nhas se fa rão por man da dos 
dos ju í zes mu ni ci pa is, que fi cam subs ti tu in do aos ju i zes de paz da ca be ça
do ter mo ou do dis tri to onde se re u ni rem os ju ra dos para cum pri rem
quan to a es tes com pe tia a res pe i to dos pro ces sos que ti ve rem de ser sub -
me ti dos ao júri. 

Art. 53. As tes te mu nhas que, sen do no ti fi ca das, não com pa re ce rem 
na ses são em que a ca u sa deve ser jul ga da, po de rão ser con du zi das de ba i xo 
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de pri são para de po rem e pu ni das pelo juiz de di re i to com a pena de cin co
a quin ze dias de pri são. Além dis so, se em ra zão de fal ta de com pa re ci men to
de al gu ma ou al gu mas tes te mu nhas, a ca u sa for adi a da para ou tra ses são,
to das as des pe sas das no vas no ti fi ca ções e ci ta ções que se fi ze rem e das
in de ni za ções às ou tras tes te mu nhas se rão pa gas por aque la, ou aque las que 
fal ta rem, as qua is po de rão ser a isso con de na das pelo juiz de di re i to na
de ci são que to mar so bre o adi a men to da ca u sa, e po de rão ser cons tran gi das 
a pa ga rem na ca de ia. 

CAPÍTULO IX
Do Jul ga men to das ca u sas pe ran te o Con se lho dos Ju ra dos

Art. 54. As sen ten ças de pro nún cia nos cri mes in di vi du a is, pro fe -
ri das pe los che fes de po lí cia, ju í zes mu ni ci pa is e as dos de le ga dos e sub de -
le ga dos que fo rem con fir ma das pe los ju i zes mu ni ci pa is, su je i tam os réus à
acu sa ção e a se rem jul ga dos pelo júri, pro ce den do-se na for ma in di ca da no
art. 254 e se guin tes do Có di go de Pro ces so Cri mi nal.

Art. 55. Se, de po is dos de ba tes, o de po i men to de uma ou mais
tes te mu nhas, ou um ou mais do cu men tos fo rem ar güi dos de fal sos, com
fun da men to ra zoá vel, o juiz de di re i to exa mi na rá logo esta ques tão in ci den te e 
a de ci di rá su má ria e ver bal men te, fa zen do de po is con ti nu ar o pro ces so da
ca u sa prin ci pal; e no caso de en ten der pe las ave ri gua ções a que pro ce der,
que con cor rem ve e men tes in dí ci os de fal si da de, pro po rá em pri me i ro que si to
aos ju ra dos, no mes mo ato em que fi zer os ou tros so bre a ca u sa prin ci pal: se 
os ju ra dos po dem pro nun ci ar al gu ma de ci são a res pe i to des sa ca u sa prin ci pal, 
sem aten ção ao de po i men to ou do cu men to ar güi do de fal so. 

Art. 56. Re ti ran do-se os ju ra dos, se de ci di rem afir ma ti va men te
esta ques tão, res pon de rão aos ou tros que si tos so bre a ca u sa prin ci pal; re sol -
ven do-a, po rém, ne ga ti va men te, não de ci di rão a ca u sa prin ci pal, que fi ca rá
sus pen sa, e dis sol vi do este Con se lho. O juiz de di re i to em am bos os ca sos
re me te rá a có pia do do cu men to ou de po i men to ar güi do de fal so, com os
in di ci a dos de lin qüen tes, ao juiz com pe ten te para for ma ção da cul pa. 

Art. 57. For ma da a cul pa, no caso de que a de ci são da ca u sa prin -
ci pal te nha fi ca do sus pen sa, será ela de ci di da con jun ta men te por novo
Con se lho de Ju ra dos com a ca u sa da fal si da de ar güi da. 

Art. 58. O juiz de di re i to, de po is que ha ver re su mi do a ma té ria
da acu sa ção e de fe sa, pro po rá aos ju ra dos, sor te a dos para a de ci são da ca u sa,
as ques tões de fato ne ces sá ri as para po der ele fa zer a apli ca ção do di re i to. 

Art. 59. A pri me i ra ques tão será de con for mi da de com o li be lo;
as sim o juiz de di re i to a pro po rá nos se guin tes ter mos: – O réu pra ti cou o
fato (re fe rin do-se ao li be lo) com tal e tal cir cuns tân cia? 

Art. 60. Se re sul tar dos de ba tes o co nhe ci men to da exis tên cia de
al gu ma, ou al gu mas cir cuns tân ci as agra van tes não men ci o na das no li be lo,
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pro po rá tam bém a se guin te ques tão: – O réu co me teu o cri me com tal, ou
tal cir cuns tân cia agra van te? 

Art. 61. Se o réu apre sen tar em sua de fe sa, ou no de ba te ale gar
como es cu sa um fato, que a lei re co nhe ce como jus ti fi ca ti vo, e que o isen te
da pena, o juiz de di re i to pro po rá a se guin te ques tão: – O júri re co nhe ce a
exis tên cia de tal fato ou cir cuns tân cia? 

Art. 62. Se o réu for me nor de 14 anos, o juiz de di re i to fará a
se guin te ques tão: – o réu obrou com dis cer ni men to? 

Art. 63. Qu an do os pon tos da acu sa ção fo rem di ver sos, o juiz de
di re i to pro po rá acer ca de cada um de les to dos os que si tos in dis pen sá ve is, e
os mais que jul gar con ve ni en tes. 

Art. 64. Em todo o caso o juiz de di re i to pro po rá sem pre a se guin te 
ques tão: – Exis tem cir cuns tân ci as ate nu an tes a fa vor do réu? 

Art. 65. To das as de ci sões do júri de ve rão ser da das em es cru tí nio
se cre to: nem se po de rá fa zer de cla ra ção al gu ma no pro ces so, por onde se
co nhe ça qua is os ju ra dos ven ci dos, e qua is os ven ce do res. 

Art. 66. A de ci são do júri para apli ca ção da pena de mor te será
ven ci da por duas ter ças par tes de vo tos: to das as mais de ci sões so bre as
ques tões pro pos tas se rão por ma i o ria ab so lu ta; e no caso de em pa te se ado -
ta rá a opi nião mais fa vo rá vel ao acu sa do. 

O go ver no es ta be le ce rá o modo prá ti co de pro ce der-se à vo ta ção
no re gu la men to que ex pe dir para exe cu ção des ta lei. 

Art. 67. Ao juiz de di re i to per ten ce a apli ca ção da pena, a qual
de ve rá ser no grau má xi mo, mé dio ou mí ni mo, se gun do as re gras de Di re i to, 
a vis ta das de ci sões so bre o fato pro fe ri das pe los ju ra dos. 

Art. 68. A in de ni za ção em to dos os ca sos será pe di da por ação
ci vil, fi can do re vo ga do o art. 31 do Có di go Cri mi nal, e o § 5º do art. 269 do
Có di go de Pro ces so. Não se po de rá po rém ques ti o nar mais so bre a exis tên cia 
do fato, e so bre quem seja o seu au tor, quan do es tas ques tões se achem de -
ci di das no cri me. 

CAPÍTULO X
Dos Re cur sos

Art. 69. Dar-se-á re cur so: 
1º Da de ci são que obri ga a ter mo de bem vi ver, e de se gu ran ça, e 

a apre sen tar pas sa por te. 
2º Da de ci são que de cla ra im pro ce den te o cor po de de li to. 
3º Da que pro nun cia, ou não pro nun cia, e que sus ten ta ou re vo ga

a pro nún cia. 
4º Da con ces são, ou de ne ga ção de fi an ça, e do seu ar bi tra men to. 
5º Da de ci são que jul ga per di da a quan tia afi an ça da. 
6º Da de ci são con tra a pres cri ção ale ga da. 
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7º Da de ci são que con ce de sol tu ra em con se qüên cia de ha be as
cor pus: este re cur so será in ter pos to ex-ofí cio. É so men te com pe ten te para
con ce der ha be as cor pus o juiz su pe ri or ao que de cre tou a pri são. 

Art. 70. Estes re cur sos se rão in ter pos tos para a re la ção do dis tri to 
quan do as de ci sões fo rem, pro fe ri das pe los ju í zes de di re i to, ou che fes de
po li cia, nos ca sos que lhes com pe ti rem. 

Dar-se-ão po rém para o juiz de di re i to, quan do pro fe ri do por
ou tras au to ri da des ju di ciá ri as in fe ri o res. O re cur so de não pro nún cia, nos
ca sos de res pon sa bi li da de, será in ter pos to ex-ofí cio. 

Art. 71. O re cur so dos des pa chos do juiz de di re i to, de que tra tam
os arts. 281 e 285 do Có di go de Pro ces so, será in ter pos to para a re la ção. 

Art. 72. Estes re cur sos não te rão efe i to sus pen si vo, e se rão in ter -
pos tos den tro de cin co dias, con ta dos da in ti ma ção, ou pu bli ca ção, em pre -
sen ça das par tes, ou seus pro cu ra do res, por uma sim ples pe ti ção as si na da,
na qual de vem es pe ci fi car-se to das as pe ças dos au tos de que se pre ten de
tras la dos para do cu men tar o re cur so. 

Terá po rém efe i to sus pen si vo o re cur so no caso da pro nún cia, a
fim de que o pro ces so não seja re me ti do para o júri até a apre sen ta ção do
mes mo re cur so ao juiz à que, se gun do o art. 74 des ta lei. 

Art. 73. Den tro de cin co dias, con ta dos da in ter po si ção do re cur so, 
de ve rá o re cor ren te ajun tar à sua pe ti ção to dos os di tos tras la dos e ra zões: e 
se den tro des se pra zo o re cor ri do pe dir vis ta, ser-lhe-á con ce di da por cin co
dias, con ta dos da que le em que fin da rem os do re cor ren te, e ser-lhe-á per mi ti do
ajun tar as ra zões e tras la dos que qui ser.

Art. 74. Com a res pos ta do re cor ri do, ou sem ela, será o re cur so
con clu so ao juiz a que, e den tro de ou tros cin co dias, con ta dos da que le em
que fin dar o pra zo do re cor ri do, ou do re cor ren te, se aque le não ti ver pe di do
vis ta, po de rá o juiz re for mar o des pa cho, ou man dar ajun tar ao re cur so os
tras la das dos au tos que jul gar con ve ni en tes, e fun da men tar o seu des pa cho.

Art. 75. Os pra zos con ce di dos ao re cor ren te, e re cor ri do, para
ajun tar tras la dos, e ar ra zo ar, po de rão ser am pli a dos até o do bro pelo juiz,
se en ten der que as sim o exi ge a quan ti da de e qua li da de dos tras la dos.

Art. 76. O re cur so deve ser apre sen ta do na su pe ri or ins tân cia
den tro dos cin co dias se guin tes, além dos de vi a gem, na ra zão de qua tro
lé guas por dia, ou en tre gue na ad mi nis tra ção dos cor re i os den tro dos cin co
dias. 

Nas re la ções se rão jul ga dos es ses re cur sos pelo modo es ta be le ci do 
no art. 14 do seu re gu la men to. 

Art. 77. Para a apre sen ta ção do pro vi men to do re cur so ao juiz a
que, é con ce di do o mes mo tem po que se gas ta para a sua apre sen ta ção na
su pe ri or ins tân cia, con tan do-se da pu bli ca ção do mes mo pro vi men to. 
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CAPÍTULO XI
Das Ape la ções e Re vis tas

Art. 78. É per mi ti do ape lar: 
1º Para os ju í zes de di re i to, das sen ten ças dos ju í zes mu ni ci pa is,

de le ga dos, e sub de le ga dos, nos ca sos em que lhes com pe te o jul ga men to fi nal.
2º Para as re la ções, das de ci sões de fi ni ti vas, ou in ter lo cu tó ri as

com for ça de de fi ni ti vas, pro fe ri das pe los ju ízes de di re i to, nos ca sos em
que lhes com pe te ha ver por fin do o pro ces so. 

3º Das sen ten ças dos ju í zes de di re i to que ab sol ve rem ou con de -
na rem nos cri mes de res pon sa bi li da de. 

4º Nos ca sos do ar ti go 301 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal. 
Art. 79. O juiz de di re i to ape la rá ex-ofí cio. 
1º Se en ten der que o júri pro fe riu de ci são so bre o pon to prin ci pal

da ca u sa, con trá ria à evi dên cia re sul tan te dos de ba tes, de po i men tos, e pro vas 
pe ran te eles apre sen ta das de ven do em tal caso es cre ver no pro ces so os
fun da men tos da sua con vic ção con trá ria, para que a re la ção à vis ta de les
de ci da se a ca u sa deve ou não ser re me ti da a novo júri. Nem o réu, nem o
acu sa dor ou pro mo tor te rão di re i to de so li ci tar este pro ce di men to da par te
do juiz de di re i to, o qual não o po de rá ter, se, ime di a ta men te que as de ci sões
do júri fo rem li das em pú bli co, ele não de cla rar que ape la rá ex-ofí cio; o que
será de cla ra do pelo es cri vão do júri. 

2º Se a pena apli ca da for a de mor te, ou ga lés per pé tu as. 
Art. 80. Das sen ten ças pro fe ri das nos cri mes, de que tra ta a Lei

de 10 de ju nho de 1835, não ha ve rá re cur so al gum, nem mes mo o da re vis ta.
Art. 81. A re la ção, no caso do § 1º do ar ti go an te ce den te, exa mi -

na rá as ra zões da ape la ção, e se as achar pro ce den tes, or de na rá que a ca u sa
seja sub me ti da a novo júri, no qual não po de rão en trar nem os mes mos
ju ra dos que pro fe ri ram a pri me i ra de ci são, nem o mes mo juiz de di re i to
que in ter pôs a ape la ção, de ven do este novo júri ser pre si di do pelo subs ti tu to
do juiz de di re i to. 

Art. 82. Se a re la ção man dar pro ce der a novo júri, da de ci são
des te não com pe ti rá a ape la ção de que tra ta o ar ti go 79. 

Art. 83. A ape la ção in ter pos ta da sen ten ça con de na tó ria pro duz
efe i to sus pen si vo, ex ce to: 

1º Qu an do o ape lan te es ti ver pre so, e a pena im pos ta for a de
pri são sim ples ou mes mo com tra ba lho, ha ven do casa de cor re ção para o
sis te ma pe ni ten ciá rio. 

2º Qu an do a pena for pe cu niá ria, mas nes te caso de ve rá a sua
im por tân cia ser re co lhi da a de pó si to, e en quan to não for de ci di da a ape la ção
não po de rá o réu so frer pri são a pre tex to de pa ga men to de mul ta. 
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Art. 84. A ape la ção in ter pos ta da sen ten ça de ab sol vi ção não
sus pen de a exe cu ção, ex ce to no caso do ar ti go 79 des ta lei, e nos cri mes
ina fi an çá ve is. 

Art. 85. Para o jul ga men to da ape la ção só su bi rá o pro ces so ori -
gi nal quan do nele não hou ver mais réus para se rem jul ga dos, aliás su bi rá
trans la do. 

Art. 86. Nas ca u sas cri mes, de que tra ta esta lei, não se ad mi ti rão
em bar gos al guns de de ci sões e sen ten ças da pri me i ra e se gun da ins tân ci as. 

Art. 87. O pro tes to por novo jul ga men to, per mi ti do pelo ar ti go
308 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal, so men te tem lu gar nos ca sos em que
for im pos ta a pena de mor te, ou de ga lés per pé tu as, e para ou tro júri no
mes mo lu gar, ou no mais vi zi nho, quan do haja im pos si bi li da de na que le. 

Art. 88. Usan do o con de na do des te re cur so, fi ca rão sem efe i to os
do ar ti go 79 e qua is quer ou tros. 

Art. 89, É per mi ti da re vis ta para o tri bu nal com pe ten te: 
1º Das sen ten ças do juiz de di re i to pro fe ri das em grau de ape la ção

so bre cri me de con tra ban do, se gun do o ar ti go 17, § 1º des ta lei, e so bre a
pres cri ção, de que tra ta o ar ti go 35, quan do se jul ga pro ce den te. 

2º Das de ci sões das re la ções, nos ca sos do ar ti go 78, §§ 2º, 3º e 4º
des ta lei. 

Art. 90. Não é per mi ti da a re vis ta: 1º Das sen ten ças de pro nún cia,
con ces são, ou de ne ga ção de fi an ça, de qua is quer in ter lo cu tó ri as. 2º Das sen -
ten ças pro fe ri das no foro mi li tar, e no ecle siás ti co. 

CAPÍTULO XII
Dis po si ções Ge ra is

Art. 91. A ju ris di ção po li ci al e cri mi nal dos ju í zes de paz fica li mi ta -
da à que lhes é con fe ri da pe los §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 9º e 14 do ar ti go 5º da lei de
15 de ou tu bro de 1827. No exer cí cio de suas atri bu i ções ser vir-se-ão dos ins -
pe to res, dos sub de le ga dos, e te rão es cri vães que po de rão ser os des tes. 

Art. 92. A de nún cia, que i xa, e acu sa ção po de rão ser fe i tas por
pro cu ra dor, pro ce den do li cen ça do juiz, quan do o au tor ti ver im pe di men to
que o pri ve de com pa re cer. 

Art. 93. Se em um ter mo, ou em uma co mar ca, ou em uma pro -
vín cia ti ver apa re ci do se di ção ou re be lião, o de lin qüen te será jul ga do, ou no 
ter mo ou na co mar ca, ou na pro vín cia mais vi zi nha. 

Art. 94. A pro nún cia não sus pen de o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos,
se não de po is de sus ten ta da com pe ten te men te. 

Art. 95. Fi cam abo li das as jun tas de paz, e o 1º Con se lho dos Ju ra -
dos. As suas atri bu i ções se rão exer ci das pe las au to ri da des po li ci a is cri a das
por esta lei, e na for ma por ela de ter mi na da.
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Art. 96. A for ma do pro ces so será a mes ma de ter mi na da pelo
Có di go do Pro ces so Cri mi nal, que não es ti ver em opo si ção com a pre sen te
lei. 

Art. 97. As sus pe i ções pos tas aos sub de le ga dos, de le ga dos e ju í zes
mu ni ci pa is, se rão pro ces sa das e jul ga das na for ma do re gu la men to do
Go ver no, con for man do-se nes ta par te com a dis po si ção da Ord. Liv. 3º, Tít. 21. 
A ca u ção nas sus pe i ções in ter pos tas aos pri me i ros será de doze mil réis. 

Art. 98. A ex pe di ção dos au tos e trans la dos não po de rá ser re tar -
da da pela fal ta de pa ga men to das cus tas, as qua is po de rão ser co bra das
exe cu ti va men te. 

Art. 99. Sen do o réu tão po bre que não pos sa pa gar as cus tas,
per ce be rá o es cri vão a me ta de de las do co fre da Câ ma ra Mu ni ci pal da ca be ça 
do ter mo, quar da do o seu di re i to con tra o réu quan to à ou tra me ta de. 

Art. 100. Os jul ga men tos nos pro ces sos cri mi na is te rão lu gar
in de pen den te men te do selo e pre pa ro, que po de rão ser pa gos de po is. 

Art. 101. Da in de vi da ins cri ção ou emis são na lis ta ge ral dos
ju ra dos, se gun do o ar ti go 27 des ta lei, ha ve rá re cur sos para o go ver no na
cor te, e para os pre si den tes nas Pro vín ci as, os qua is, pro ce den do às ne ces sá ri as 
in for ma ções, de ci di rão como for jus to. 

Art. 102. Este re cur so será apre sen ta do na Se cre ta ria da Pre si dên cia,
ou na do Esta do dos Ne gó ci os da Jus ti ça, den tro de um mês, con ta do do dia 
em que ti ve rem afi xa do as lis tas, e será acom pa nha do de cer ti dão des se afi -
xa men to, pas sa do por um es cri vão do juiz mu ni ci pal. 

Art. 103. Os ju ra dos que fal ta rem às ses sões, ou que, ten do
com pa re ci do, se re ti ra rem an tes de ul ti ma da, se rão mul ta dos pelo juiz de
di re i to com a mul ta de dez mil réis a vin te mil réis por cada dia de ses são.

Art. 104. Aos ju í zes de di re i to fica com pe tin do o co nhe ci men to
das es cu sas dos ju ra dos, quer se jam pro du zi das an tes, quer de po is de mul -
ta dos. 

Art. 105. Fica re vo ga do o art. 321 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal. 
Art. 106. Os ju ra dos que fo ram dis pen sa dos pe los ju í zes de di re i to

de com pa re cer em toda uma ses são, por te rem mo ti vo le gí ti mo, e bem as sim
os que de i xa rem de com pa re cer sem es cu sa le gí ti ma, e fo rem mul ta dos, não 
fi ca rão isen tos de ser sor te a dos para a se gun da ses são. 

Art. 107. O con se lho de ju ra dos cons ta rá de qua ren ta e oito
mem bros, e tan tos se rão os sor te a dos na for ma do ar ti go 320 do Có di go do
Pro ces so; to da via po de rá ha ver ses são, uma vez que com pa re çam trin ta e
seis mem bros. 

Art. 108. Ha ve rá pe ran te cada um con se lho de ju ra dos um es cri vão 
pri va ti vo para o júri e exe cu ção cri mi na is. 

Art. 109. Qu an do nas re be liões ou se di ções en tra rem mi li ta res,
se rão es tes jul ga dos pe las leis e tri bu na is mi li ta res. 
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Art. 110. No art. 45 do Có di go do Pro ces so, fi cam eli mi na das as
pa la vras do pa rên te sis (não se tra tan do de cri mes po lí ti cos). 

Art. 111. No art. 351, an tes da pa la vra – iden ti da de – acres cente-se
a palavra – não –, e fi cam su pri mi das as se guin tes – e jus ti fi ca ção de
conduta.

Art. 112. As in fra ções dos re gu la men tos que o go ver no or ga ni zar 
para a exe cu ção da pre sen te lei se rão pu ni das, guar da do o res pec ti vo
pro ces so, com pena de pri são, que não po de rá ex ce der a três me ses, e de
mul ta até du zen tos mil réis. 

O mes mo go ver no es pe ci fi ca rá nos di tos re gu la men tos qual a
pena que de ve rá ca ber a cada uma in fra ção. 

Art. 113. As au to ri da des de que tra ta esta lei con ti nu a rão a per ce ber 
os emo lu men tos mar ca dos nas leis em vi gor, sal vo a dis po si ção do art. 21. 

TÍTULO II
Dis po si ções Ci vis

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Ju í zes Mu ni ci pa is e Re cur sos

Art. 114. Aos ju í zes mu ni ci pa is com pe te: 
1º) co nhe cer e jul gar de fi ni ti va men te to das as ca u sas cí ve is, or di -

nárias ou su má ri as, que se mo ve rem no seu ter mo, pro fe rin do suas
senten ças sem re cur so, mes mo de re vis ta, nas ca u sas que cou be rem em sua
al ça da, que se rão de trin ta e dois mil reis nos bens de raiz e de ses sen ta e
qua tro nos mó ve is;

2º) co nhe cer e jul gar da mes ma for ma, con ten ci o sa e ad mi nis tra -
ti va men te, to das as ca u sas da com pe tên cia da pro ve do ria dos re sí du os; 

3º) co nhe cer e jul gar de fi ni ti va men te to das as ca u sas de al mo ta -
ça ria que ex ce de rem a al ça da dos ju í zes de paz; 

4º) exe cu tar no seu ter mo to dos os man da dos e sen ten ças cí ve is,
tan to as que fo rem por eles pro fe ri das como as que fo rem por ou tros ju í zes
ou tri bu na is, com ex ce ção uni ca men te das que cou be rem na al ça da dos ju í -
zes de paz; 

5º) to das a mais ju ris di ções ci vis que exer ce rem os atu a is ju í zes
do cí vel. 

Art. 115. Fi cam abo li dos os ju í zes do cí vel, con ser va dos po rém os 
atu a is, en quan to não fo rem em pre ga dos em ou tros lu ga res. 

Art. 116. No im pe di men to dos atu a is ju í zes do cí vel ser vi rão os
mu ni ci pa is. 

Art. 117. Nas gran des po vo a ções onde a ad mi nis tra ção dos ór fãos
pu der ocu par um ou mais ma gis tra dos, ha ve rá um ou mais ju i zes de ór fãos.
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Estes ju í zes se rão es co lhi dos pelo Impe ra dor den tre os ba cha réis
for ma dos, ha bi li ta dos para se rem ju í zes mu ni ci pa is; ser vi rão pelo mes mo
tem po que os ju í zes mu ni ci pa is, e se rão subs ti tu í dos da mes ma ma ne i ra. 

Ven ce rão o or de na do e emo lu men tos e te rão a mes ma al ça da
dos ju i zes mu ni ci pa is.

Art. 118. Nos ter mos em que não hou ver juiz de ór fãos es pe ci al,
se hou ver juiz de di re i to cí vel, exer ce rá este toda a ju ris di ção que com pe te
ao de ór fãos. 

Não ha ven do juiz de di re i to cí vel, com pe ti rá toda a ju ris di ção do 
juiz de ór fãos ao juiz mu ni ci pal. 

Art. 119. O juiz de di re i to da co mar ca terá a ju ris di ção que ti nham
os pro ve do res das co mar cas para, nas cor re ções que fi zer, con for me for de ter -
mi na do em re gu la men to, re ver as con tas dos tu to res, cu ra do res, tes ta men -
te i ros, ad mi nis tra do res ju di ci a is, de po si tá ri os pú bli cos e te sou re i ros dos co fres
dos ór fãos e au sen tes, to man do as que não achar to ma das pe los ju í zes a
quem com pe te e pro ce den do ci vil e cri mi nal men te nas for mas de di re i to. 

Art. 120. Fica re vo ga do o art. 14 da Dis po si ção Pro vi só ria, tan to
na par te que su pri miu as ré pli cas e tré pli cas, como na que la que re du ziu os
agra vos de pe ti ção e ins tru men to a agra vos no auto do pro ces so, fi can do
em vi gor a le gis la ção an te ri or que não for opos ta a esta lei. 

Os dis tri tos den tro dos qua is se po de rão dar os de pe ti ção, e o
tem po e ma ne i ra em que po de rão apre sen tar-se nas ins tân ci as su pe ri o res,
se rão de ter mi na dos em re gu la men to do go ver no. 

Art. 121. Com pe te à re la ção do dis tri to co nhe cer dos re cur sos
es ta be le ci dos pelo ar ti go an te ce den te; nos ter mos po rém que dis ta rem da
re la ção do dis tri to mais de quin ze lé guas, os mes mos re cur sos se rão in ter -
pos tos para o juiz de di re i to da co mar ca dos des pa chos pro fe ri dos pe los ju i zes
mu ni ci pa is ou de ór fãos. 

Art. 122. Os des pa chos dos di tos re cur sos na re la ção se rão pro fe -
ri dos por um re la tor e dois ad jun tos, e não po de rão ser em bar ga dos nem
su je i tos a qual quer ou tro re cur so. 

Art. 123. A re la ção do dis tri to com pe te o co nhe ci men to de to das
as ape la ções das sen ten ças cí ve is de fi ni ti vas, ou in ter lo cu tó ri as com for ça
de de fi ni ti vas, pro fe ri das pe los ju í zes de di re i to es pe ci a is do cí vel, pe los ju í zes
dos ór fãos ou mu ni ci pa is. As re la ções te rão al ça da nas ca u sas cí ve is até cen to e 
cin qüen ta mil réis em bens de raiz e tre zen tos mil réis em bens mó ve is. 

Art. 124. Fi cam re vo ga das to das as leis ge ra is ou pro vin ci a is que
se opu se rem à pre sen te, como se de cada uma de las se fi zes se ex pres sa
men ção. 

Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir 
e guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. o se cre tá rio de Esta do dos
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Ne gó ci os da Jus ti ça a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. Dada no pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro aos três de de zem bro de mil oi to cen tos e qua ren ta e um,
vi gé si mo da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Impe ra dor com ru bri ca e guar da.

Pa u li no José So a res de Sou sa
Car ta de lei pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar

o de cre to da Assem bléia Ge ral, que hou ve por bem san ci o nar, so bre as
re for mas do Có di go de Pro ces so Cri mi nal, na for ma aci ma de cla ra da. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver. 
Antô nio Álva res de Mi ran da Va re jão a fez.
Re gis tra da a fl. 159 do Li vro 1º das Leis, Se cre ta ria de Esta do dos 

Ne gó ci os da Jus ti ça em 10 de de zem bro de 1841. 

Vi cen te Fer re i ra de Cas tro Sil va
Pa u li no José So a res de Sou sa

Se la da na Chan ce la ria do Impé rio em 10 de de zem bro de 1841. 

João Car ne i ro de Cam pos
Foi pu bli ca ra a pre sen te lei nes ta Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os 

da Jus ti ça aos 11 de de zem bro de 1841.

João Car ne i ro de Cam pos
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.4 – REGIMENTO PROVISÓRIO DO 
CONSELHO DE ESTADO - REGULAMENTO Nº 124 

(5 FEVEREIRO 1842)

Hei por bem or de nar que o Con se lho de Esta do me con sul te so bre 
os re gu la men tos de que tra ta o art. 8º da lei de sua cri a ção, re -
gen do-se en tre tan to pe las se guin tes dis po si ções 

TÍTULO ÚNICO
Como o Con se lho de Esta do exer ce rá as suas fun ções

CAPÍTULO I
Do Con se lho de Esta do e de suas se ções

Art. 1º O Con se lho de Esta do será di vi di do em qua tro se ções: 
1ª) Dos Ne gó ci os do Impé rio; 
2ª) Dos Ne gó ci os da Jus ti ça e dos Estran ge i ros; 
3ª) Dos Ne gó ci os da Fa zen da; 
4ª) Dos Ne gó ci os da Gu er ra e da Ma ri nha. 
Art. 2º Cada uma das se ções se com po rá de três con se lhe i ros. 
Art. 3º As se ções que se ocu pa rem dos ne gó ci os de dois mi nis té ri os

se rão pre si di das pelo mi nis tro a quem to car o ob je to que nela se dis cu tir. 
Art. 4º Qu an do a im por tân cia e a com pli ca ção dos ne gó ci os o

exi gi rem, po de rão re u nir-se duas ou três se ções sob a pre si dên cia do mi nis tro
que pe dir a re u nião. 

Art. 5º Os mi nis tros de Esta do for ne ce rão às se ções to dos os
es cla re ci men tos que jul ga rem ne ces sá ri os para acer to das de li be ra ções. 

Art. 6º O lu gar, dia e hora das con fe rên ci as de cada se ção se rão
mar ca dos pe los res pec ti vos mi nis tros. 

Art. 7º O mi nis tro pre si den te da se ção no me a rá re la tor para cada
ne gó cio. 



Art. 8º Dis cu ti da e vo ta da a ma té ria, o re la tor apre sen ta rá o
pa re cer mi nu ta do, o qual, de po is de apro va do, será as si na do na se guin te
con fe rên cia pe los mem bros da se ção que não de rem voto se pa ra do. 

O mi nis tro pre si den te não vo ta rá nem ain da no caso de em -
pa te. 

Art. 9º O Impe ra dor se re ser va o di re i to de re sol ver os pa re ce res
das se ções sem que ouça ao Con se lho re u ni do. 

Art. 10. Os avi sos para con sul tas do Con se lho de Esta do, se jam
es tas so bre pa re cer das se ções ou so bre ob je tos que ain da nes tas não fo ram
tra ta dos, se rão di ri gi dos em ge ral às se ções a que per ten ce rem os ne gó ci os,
e es tas co li gi rão e or de na rão quan to pu der es cla re cer o con se lho em seus
de ba tes e de ci sões. 

Art. 11. Qu an do o pa re cer da se ção for al gum pro je to de lei,
de cre to, re gu la men to ou ins tru ções a se ção res pec ti va lhe dará todo o pre ci so
de sen vol vi men to, de ma ne i ra que o Con se lho de Esta do o pos sa re gu lar -
men te dis cu tir. 

Art. 12. Para ha ver con fe rên cia do Con se lho de Esta do sob a pre si -
dên cia do Impe ra dor é pre ci so que es te jam pre sen tes pelo me nos sete con se -
lhe i ros de Esta do em efe ti vo ser vi ço. 

Art. 13. As con fe rên ci as do Con se lho de Esta do te rão lu gar nos
pa ços Impe ri a is e quan do o Impe ra dor hou ver por bem con vo cá-lo. 

Art. 14. To das as ve zes que for pos sí vel se rão co mu ni ca dos com
an te ci pa ção aos con se lhe i ros de Esta do os ob je tos para cuja con sul ta se re ú ne o 
Con se lho. 

Art. 15. As dis po si ções dos ar ti gos an te ce den tes se rão ob ser va das
quan do a ur gên cia ou na tu re za dos ne gó ci os não exi gir a pre te ri ção de
al gu mas. 

Art. 16. Os con se lhe i ros fa la rão e vo ta rão quan do o Impe ra dor
or de nar. 

Art. 17. Não ha ven do una ni mi da de no Con se lho, os mem bros
di ver gen tes apre sen ta rão por es cri to seus vo tos se pa ra dos. 

Art. 18. Os mi nis tros de Esta do, ain da que to mem par te nas dis cus -
sões do Con se lho, não vo ta rão, nem mes mo as sis ti rão as vo ta ções, quan do
a con sul ta ver sar so bre dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Mi nis -
té rio. 

Art. 19. As con sul tas do Con se lho de Esta do se rão re di gi das pela 
se ção a que to car o seu ob je to, e as si na das por to dos os con se lhe i ros de
Esta do, na for ma do art. 8º 

Art. 20. A re so lu ção im pe ri al, to ma da so bre pa re cer da se ção ou
con sul ta do Con se lho de Esta do, será ex pe di da por de cre to. 
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CAPÍTULO II
Dos Obje tos não Con ten ci o sos

Art. 21. Cada se ção exa mi na rá as leis pro vin ci a is e to dos os ne gó -
ci os de que a en car re gar o seu pre si den te. 

Art. 22. A cada se ção é per mi ti do ou vir a qua is quer em pre ga dos
pú bli cos, que não po de rão ne gar-se a pres tar to dos os es cla re ci men tos que
ela lhes exi gir, vo ca is ou por es cri to, sob pena de de so be diên cia. Po de rá,
ou tros sim, ou vir a qua is quer ou tras pes so as cu jas in for ma ções lhe pos sam
ser úte is. 

Art. 23. Qu an do, no exa me dos ne gó ci os in cum bi dos às se ções,
en ten de rem es tas que é ne ces sá ria al gu ma lei, re gu la men to, de cre to ou ins -
tru ções, o pro po rão, ex pon do mui cir cuns tan ci a da men te os mo ti vos de sua
con vic ção e as prin ci pa is pro vi dên ci as que se de vem ex pe dir. 

CAPÍTULO III
Dos Obje tos Con ten ci o sos

Art. 24. Qu an do o pre si den te de uma pro vín cia, ou o pro cu ra dor 
da Co roa na cor te e Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, ti ver no tí cia de que uma
au to ri da de ju di ciá ria está efe ti va men te co nhe cen do de al gum ob je to ad mi -
nis tra ti vo, exi gi rá dela os es cla re ci men tos pre ci sos, bem como as ra zões pe las
qua is se jul ga com ju ris di ção so bre o ob je to. 

Art. 25. Se fo rem con si de ra das im pro ce den tes as ra zões em que a 
au to ri da de ju di ciá ria fir mar sua ju ris di ção, or de na rá o pre si den te, ou o
pro cu ra dor da Co roa, que ces se todo o ul te ri or pro ce di men to, e se jam ci ta dos
os in te res sa dos para em um pra zo ra zoá vel de du zi rem seu di re i to. 

Art. 26. Fin do o pra zo, se o pre si den te en ten der que o ne gó cio e
ad mi nis tra ti vo, as sim o re sol ve rá pro vi so ri a men te, re me ten do to dos os pa péis
a res pe i to dele, com a sua de ci são, à se cre ta ria da jus ti ça. 

Se po rém en ten der que o ne gó cio não é ad mi nis tra ti vo, à vis ta
dos no vos es cla re ci men tos que ti ver ob ti do das par tes, ou da mes ma au to ri -
da de ju di ciá ria, de cla ra rá que não tem lu gar o con fli to e que con ti nue o
pro ces so no foro ju di ci al. 

Art. 27. O mi nis tro da Jus ti ça, ou o con fli to te nha sido sus ci ta do
pelo pro cu ra dor da Co roa ou por al gum dos pre si den tes, co me te rá o seu
exa me à res pec ti va se ção, a qual de po is de ou vi das as par tes, se es tas o
re que re rem, in ter po rá o seu pa re cer. 

Art. 28. Qu an do o con fli to de ju ris di ção con sis tir em se jul ga rem
in com pe ten tes tan to a au to ri da de ju di ciá ria, como a ad mi nis tra ti va, a se ção
dará o seu pa re cer ou vi das am bas. 

Art. 29. Qu an do o con fli to for en tre au to ri da des ad mi nis tra ti vas
se pro ce de rá na for ma dos ar ti gos an te ce den tes, no que lhe fo rem apli ca das.
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Art. 30. Os pre si den tes das pro vín ci as co nhe ce rão dos abu sos
das au to ri da des ecle siás ti cas, pro ce den do na for ma do re gu la men to nº 10
de 19 de fe ve re i ro de 1838, no que lhe fo rem apli cá ve is suas dis po si ções. 

Art. 31. Em ge ral se rão ob ser va das to das as dis po si ções do pro ces so
atu al, que con tri bu in do para des co bri men to da ver da de sem pre ju í zo da ce -
le ri da de in dis pen sá vel à mar cha ad mi nis tra ti va, fo rem ad mis sí ve is nes te
pro ces so, e não se opu se rem às de ter mi na ções do pre sen te re gu la men to. 

Art. 32. As ques tões re la ti vas a pre sas se rão de ci di das pelo go ver no 
em pri me i ra e úl ti ma ins tân cia. 

Art. 33. No pro ces so ad mi nis tra ti vo se ob ser va rá em ge ral o
se guin te: a par te apre sen ta ra na res pec ti va se cre ta ria de Esta do pe ti ção
acom pa nha da dos do cu men tos com que pre ten de jus ti fi car sua in ten ção. 

Art. 34. Se for aten dí vel a pe ti ção, a se ção pro po rá que se jam
ou vi dos os in te res sa dos, para o que lhes será fe i ta a in ti ma ção. 

Art. 35. A se ção po de rá re que rer ao seu pre si den te ava li a ções,
in qui ri ções de tes te mu nhas, de po i men tos de par tes, e quan tas di li gên ci as
jul gar ne ces sá ri as para es cla re ci men to da ver da de, às qua is pro ce de rá por si 
mes ma quan do lhe seja pos sí vel. 

Art. 36. Na con fe rên cia se guin te a em que a se ção ti ver ul ti ma do as
di li gên ci as so bre di tas, ou na em que o pre si den te, aten den do à na tu re za do ne -
gó cio, de sig nar, apre sen ta rá o seu re la tó rio, a cuja le i tu ra po de rão os in te res sa -
dos por seus ad vo ga dos as sis tir, e fa zer os re pa ros pre ci sos para sua re ti fi ca ção. 

Art. 37. Ha ve rá até dez ad vo ga dos do Con se lho de Esta do, aos
qua is so men te será per mi ti do as si nar as pe ti ções e qua is quer ale ga ções ou
ar ra zo a dos que ti ve rem de ser apre sen ta dos ao con se lho e às suas se ções;
bem como as sis tir ao de po i men to e mais atos do art. 35. 

Art. 38. O ad vo ga do que fal tar ao de vi do res pe i to ao con se lho, às 
se ções ou a cada um dos con se lhe i ros, será de mi ti do; e, se for em ato de ofí cio, 
além de de mi ti do, será pu ni do na for ma das leis. 

Art. 39. Os pra zos as si na dos às par tes para res pon de rem, re cor -
re rem ou pro du zi rem qua is quer do cu men tos e pro vas, não po de rão ex ce -
der a dez dias, re si din do na cor te ou no seu ter mo. 

Art. 40. O mi nis tro da Jus ti ça mar ca rá em avi sos, que fa rão par te
des te re gu la men to, os pra zos, que, além dos dez dias do ar ti go an te ce den te, 
de vem ser con ce di dos às par tes, em aten ção às dis tân ci as em que re si di rem, 
ou es ti ve rem os do cu men tos e pro vas que hou ve rem de pro du zir. 

Art. 41. O pro ces so ad mi nis tra ti vo só po de rá ser sus pen so nos
ca sos se guin tes: 

1º) Fa le cen do a par te, ou seu ad vo ga do, ou im pos si bi li tan do-se
este de exer cer suas fun ções an tes do úl ti mo re la tó rio da se ção. 

2º) Sen do ar güi do de fal so al gum do cu men to, ou tes te mu nha,
nos ter mos do ar ti go se guin te.
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Art. 42. Fe i ta a ar güi ção de fal si da de a qual quer do cu men to, ou
tes te mu nha, se pa re cer às se ções, ou con se lho, que é ele in dis pen sá vel à
de ci são do ne gó cio, e não que ren do a par te re nun ciá-lo, será sus pen so o
pro ces so, até que em ju í zo com pe ten te se de ci da a fal si da de. 

Art. 43. Se a se ção, ou con se lho, en ten der que tal tes te mu nha ou
do cu men to não é ne ces sá rio para de ci são do ne gó cio, con ti nu a rá o pro ces so 
sem em bar go da dita ar güi ção.

Art. 44. O mes mo terá lu gar, quan do a par te que pro du ziu a
men ci o na da tes te mu nha ou do cu men to nada res pon der, ou dele de sis tir. 

Logo que uma se me lhan te ar güi ção for fe i ta, e a con si de rar pro -
ce den te a se ção, ou con se lho, será in ti ma da a par te que o ti ver pro du zi do
para di zer a bem de seu di re i to. 

Art. 45. Das re so lu ções dos pre si den tes das pro vín ci as em ne gó ci os 
con ten ci o sos po de rão as par tes in ter por re cur so den tro de dez dias por pe ti ção 
mu ni da dos pre ci sos do cu men tos, que ma ni fes te as ra zões do gra va me
so fri do; e os pre si den tes a re me te rão com in for ma ção, ou sem ela, à res pec ti va
Se cre ta ria de Esta do. 

Art. 46. Tam bém terá lu gar re cur so das de ci sões dos mi nis tros de 
Esta do em ma té ria con ten ci o sa, e tan to este, como o do ar ti go an te ce den te,
po de rá ser de ci di do por de cre to im pe ri al, sem se ou vir, ou ou vin do-se as
res pec ti vas se ções, e o Con se lho de Esta do. 

Art. 47. A re so lu ção im pe ri al to ma da so bre pa re cer de sec ção,
con sul ta do Con se lho, ou sem ela, em vir tu de do pro ces so de que tra ta este
ca pí tu lo, só po de rá ser em bar ga da nos ca sos: 

1º) De não ter sido in ti ma do al gum dos pre ju di ca dos. 
2º) De ter cor ri do o pro ces so à re ve lia, que não pos sa ser im pu ta da

ao con de na do. 
Art. 48. Os em bar gos, no caso do ar ti go an te ce den te, só te rão lu gar

an tes que o de cre to im pe ri al seja re me ti do para a au to ri da de ju di ciá ria, ou
den tro dos dez dias con ta dos do em que foi fe i ta in ti ma ção ao con de na do. 

Art. 49. Os em bar gos se rão apre sen ta dos pelo res pec ti vo mi nis tro
ao con se lho, o qual con sul ta rá ao Impe ra dor para os de sa ten der, ou para
re for mar a im pe ri al re so lu ção ou para or de nar que de novo seja exa mi na da
na com pe ten te sec ção. 

Art. 50. No caso de ser a re so lu ção im pe ri al de novo exa mi na da,
po de rá sua exe cu ção ser sus pen sa pelo res pec ti vo mi nis tro, quan do na
de mo ra não haja pe ri go, e de não ser sus pen sa pos sa re sul tar dano ir re pa rá vel.

Art. 51. A im pe ri al re so lu ção será exe cu ta da como qual quer sen -
ten ça ju di ciá ria, e pe los mes mos ju í zes e for ma pela qual es tas o são. Sen do
con de na da a ad mi nis tra ção, a exe cu ção será fe i ta ad mi nis tra ti va men te. 
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CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 52. Ha ve rá sem pre em efe ti vo ser vi ço doze con se lhe i ros de
Esta do, um dos qua is es cre ve rá as atas dos ne gó ci os, que de vam ser con ser -
va dos em se gre do. 

Art. 53. Se al gum con se lhe i ro em efe ti vo ser vi ço não pu der exer cer
suas fun ções por mais de quin ze dias con tí nu os, será de sig na do o Con se -
lhe i ro de Esta do Extra or di ná rio que há de ser vir du ran te o seu im pe di men to, 
ces san do o qual ces sa rá tam bém a subs ti tu i ção, in de pen den te de nova or dem. 

Art. 54. O con se lhe i ro de Esta do que for mi nis tro de Esta do ou
em pre ga do em qual quer co mis são, cujo exer cí cio for in com pa tí vel com as
fun ções do Con se lho, será con si de ra do im pe di do e se lhe apli ca rá o dis pos to
no ar ti go an te ce den te. 

Art. 55. O con se lhe i ro que for dis pen sa do do exer cí cio de suas
fun ções pas sa rá a con se lhe i ro Extra or di ná rio. 

Art. 56. Só per ce be rão gra ti fi ca ções os con se lhe i ros em efe ti vo
ser vi ço. 

Art. 57. Os con se lhe i ros de Esta do, nos atos pú bli cos e fun ções da
cor te, ocu pa rão o pri me i ro lu gar de po is dos mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do;
te rão o tra ta men to de ex ce lên cia, go za rão das hon ras de que go zam os mes mos
mi nis tros e usa rão do uni for me de que es tes usam, ten do po rém, nas man gas da 
far da, aci ma dos ca nhões bor da dos, uma es fe ra, e so bre esta a Co roa Impe ri al. 

Art. 58. To das as au to ri da des pú bli cas são obri ga das a cum prir
as de ter mi na ções ex pe di das em vir tu des des te re gu la men to e ten den tes à
sua exe cu ção. 

Art. 59. Ha ve rá no Con se lho e em cada uma de suas se ções três
li vros: 

lº) Para re gis tro das atas res pec ti vas. 
2º) Para re gis tro das or dens im pe ri a is. 
3º) Para re gis tro dos pa re ce res e con sul tas. 
Art. 60. Fi cam re vo ga das to das as dis po si ções em con trá rio. 
Cân di do José de Ara ú jo Vi a na, do meu con se lho, mi nis tro e se cre -

tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do e faça
exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 5 de
fe ve re i ro de 1842, 21º da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de S. Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Cân di do José de Ara ú jo Vi a na

Extra í do de Co leção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1841. Tomo V. Par te II, Rio de Ja ne i ro, Tipo -
gra fia Na ci o nal, 1841. Págs. 148-155.
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96.5 – ATA DE UMA REUNIÃO DO
 CONSELHO DE ESTADO (18 JULHO 1868) 

Ata de 18 de ju lho de 1868
 No dia de zo i to de ju lho do ano do nas ci men to do Nos so

      Se nhor Je sus Cris to de mil oi to cen tos e ses sen ta e oito às nove
ho ras da ma nhã no Paço Impe ri al Qu in ta da Boa vis ta, ba ir ro de S. Cris tó vão,
da ci da de do Rio de Ja ne i ro, re u niu-se o Con se lho de Esta do sob a au gus ta
pre si dên cia do mu i to alto e mu i to po de ro so Se nhor D. Pe dro Se gun do,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil, e es tan do pre sen te
os con se lhe i ros de Esta do Vis con des de Aba té, de Je qui ti nho nha, de S. Vi cen te, 
de Sa pu caí, Ber nar do de Sou sa Fran co, José To más Na bu co de Ara ú jo, Fran -
cis co de Sa les Tor res Ho mem, e Ba rão do Bom Re ti ro; e o mi nis tro e se cre tá rio
de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da, pre si den te do Con se lho de Mi nis tros, 
Vis con de de Ita bo raí. 

Fal tou por in co mo da do o Mar quês de Olin da. 
Foi con vo ca do o Con se lho pela cir cu lar se guin te. Rio de Ja ne i ro.

Mi nis té rio dos Ne gó ci os do Impé rio em 17 de ju lho de 1858. Ilmo e Exmo
Senhor. Ten do or de na do Sua Ma jes ta de o Impe ra dor que se re ú na o Con selho
de Esta do ple no para ne gó cio ur gen tís si mo ama nhã de zo i to do cor ren te às
nove ho ras da ma nhã no paço de S. Cris tó vão; as sim o co mu ni co a V. Exª
para seu co nhe ci men to a fim de que haja de com pa re cer. Deus guar de a
V. Exa  Pa u li no José So a res de Sou sa, sr. Vis con de de Sa pu caí. 

Sua Ma jes ta de Impe ri al dig nou-se de abrir a con fe rên cia, e o pre -
si den te do Con se lho de Mi nis tros fez a ex po si ção e ques tão se guin tes: “Ten do
a Câ ma ra dos De pu ta dos de cla ra do pe remp to ri a men te que nega ao go ver no
os me i os de sus ten tar o Exér ci to e Esqua dra em ope ra ções no Pa ra guai, e de 
fa zer face aos com pro mis sos, que pe sam so bre o Te sou ro Na ci o nal, con vém 
ou não que seja dis sol vi da? 

E re ti ran do-se da sala das con fe rên ci as o mi nis tro, Sua Ma jes ta de 
Impe ri al exi giu dos Con se lhos de Esta do o seu pa re cer so bre a ques tão, e
eles obe de ce ram da ma ne i ra se guin te: 

O Vis con de de Aba e té dis se: O meu voto é con trá rio à me di da de 
dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Para jus ti fi car este voto co me ça rei



por aten der às re la ções que sub sis ti ram sem pre en tre a Câ ma ra dos De pu tados
e o ga bi ne te dis sol vi do. Qu a is quer que se jam as cen su ras que se que i ram
fa zer quan to ao modo como foi ele i ta, é cer to que ela re pre sen ta a opi nião
na ci o nal como to das as que a an te ce de ram. 

Não pode tam bém ne gar-se ser ela uma das que se têm man ti do
mais uni da e pres ta do ao go ver no mais efi caz ape io. Na ses são pas sa da, votou 
to dos os me i os pre ci sos não só para de sem pe nho do ser vi ço or di ná rio,
como tam bém para sa tis fa zer a to das as ne ces si da des da guer ra no in tu i to
de con clu ir-se com hon ra para a Na ção. Na pre sen te ses são já apro vou e enviou
para o Se na do as duas leis ânu as que fi xam, uma as for ças de ter ra e ou tra
as for ças de mar para o exer cí cio de 1869 e 1870. Aque la já pas sou no Senado
em pri me i ra dis cus são. Isto terá acon te ci do pou cas ve zes, e nas atu a is
circuns tân ci as pa re ce-me me re cer mu i ta con si de ra ção. É mi nha con vic ção
que nos es ta dos que se re gem pelo sis te ma re pre sen ta ti vo há um prin cí pio
que re gu la a dis so lu ção das Câ ma ras ou as ques tões de ga bi ne te. Qu an do
se dá di ver gên cia en tre a Câ ma ra e um ga bi ne te so bre um pen sa men to po lí -
ti co, ou so bre uma idéia po lí ti ca já for mu la da, o Po der Real deve in ter vir, e
não pode de i xar de in ter vir. O Po der Real in ter vém con ser van do o Ga bi ne te
e dis sol ven do a Câ ma ra para po der con sul tar a opi nião na ci o nal ou dis sol -
ven do o Ga bi ne te e con ser van do a Câ ma ra. Dá-se o pri me i ro caso quan do
há uma mu dan ça qual quer na po lí ti ca que a Câ ma ra dos De pu ta dos re pre -
senta va até en tão, e na cons ciên cia do Po der Real exis tem dú vi das a res peito
de ter essa mu dan ça a seu fa vor o voto na ci o nal. Dá-se o se gun do caso
quan do, ape sar da mu dan ça de po lí ti ca que apa re ce na Câ ma ra, não existem
as mes mas dú vi das na cons ciên cia do Po der Real, que no me ia um Ga bi ne te
que re pre sen te o pen sa men to da nova ma i o ria que se ti ver for ma do. Em
am bas as hi pó te ses os atos do Po der Real fir mam-se na opi nião, que é um
dos pri me i ros ele men tos de for ça nos go ver nos de for ma re pre sen ta ti va. No 
caso de que se tra ta não hou ve di ver gên cia al gu ma en tre a Câ ma ra dos
Depu ta dos e o Ga bi ne te dis sol vi do. Con for me as de cla ra ções fe i tas no
Parlamen to pelo ex-presidente do Con se lho de mi nis tros, o Ga bi ne te dis sol -
vi do dis cor dou da Co roa quan to ao exer cí cio de uma atri bu i ção, aliás, mu i to
impor tan te do Po der Real. Estou con ven ci do de que esta di ver gên cia, que
não pode se pa rar-se da ques tão pro pos ta, não é mo ti vo para uma dis so lução. 
Se ria pe ri go so ad mi tir a dou tri na con trá ria. Ou tros são os me i os de re sol ver 
a di fi cul da de. Não pos so ter mi nar o meu voto sem ma ni fes tar o res pe i to
que tri bu to aos mem bros do atu al Ga bi ne te, e o quan to ve ne ro e ad mi ro a
ilus tra ção, a ex pe riên cia, o pa tri o tis mo e os in con tes tá ve is ser vi ços do dig no 
pre si den te do Con se lho. A ques tão, po rém, é toda de prin cí pi os e são eles,
como os en ten do e com pre en do, os que de ter mi nam o voto, que res pe i to sa -
men te te nho enun ci a do. 

O Vis con de de Je qui ti nho nha, como digo, co me çou di zen do que
a ques tão é mais com ple xa do que à pri me i ra vis ta pa re ce, e por isso se ria
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in dis pen sá vel uma in for ma ção mais cir cuns tan ci a da da si tu a ção do País:
que ele en ten deu sem pre que ra rís si mos são em po lí ti ca os prin cí pi os ab so -
lu tos, qua se to dos, se não to dos, são re la ti vos, de ven do-se ter por bons
aque les que, com pa ra dos com ou tros, ma i or soma de bens pro me tem; que
para ava li ar o mais apro xi ma da men te pos sí vel essa soma de con ve niên ci as
pú bli cas o me lhor mé to do era o acon se lha do por Bent tram, isto é, co lo car
em uma co lu na os bens e em ou tra os ma les, e so mar cada uma para ver a
que dava ma i or soma. Ora, pro ce den do ele por esta for ma en con tra va a
co lu na dos ma les pro ve ni en tes da dis so lu ção ple na, isto é, com mu i tos
itens; e a das con ve niên ci as com ple ta men te va zi as. E de cla ra va com a fran -
que za e a le al da de pró pri as do ca rá ter que nem um só be ne fi cio des co bria
de ado tar-se a dis so lu ção e, por tan to, vo ta va con tra ela. 

E acres cen tou que an tes de uma das úl ti mas dis so lu ções do Par -
la men to Inglês, os es pí ri tos os mais ele va dos, e que mais se ocu pa vam dos
ne gó ci os pú bli cos, sus ten ta vam que cons pi ra va con tra a Co roa, e tra ía os
ver da de i ros in te res ses do pais aque le que, se uma gran de e de ci di da pro ba -
bi li da de de ser a nova ele i ção fa vo rá vel àque les que a ha vi am de ter mi na do, 
acon se lha vam a dis so lu ção. E sen do de seu ri go ro so de ver como Con se lhe i ro 
de Esta do ex por com fran que za sua opi nião, dirá que não con ce be a pos si -
bi li da de de fa zer-se uma ele i ção atu al men te no sen ti do da dis so lu ção sem
uma in ver são ge ral nos agen tes da ad mi nis tra ção, des de o ins pe tor de quar -
te i rão até o mais ele va do em pre ga do po li ci al; sem que se exer ça uma pe ri -
go sís si ma pres são so bre a opi nião pú bli ca; sem que se em pre gue en fim a
ame a ça e a per se gui ção. No ven ta re pre sen tan tes da Na ção da opo si ção con tra
dez mi nis te ri a is é uma ma i o ria imen sa con tra o par ti do a que per ten ce o
atu al Mi nis té rio; e se esta ma i o ria não re pre sen ta a opi nião pú bli ca, en tão
ele Vis con de de Je qui ti nho nha não sabe como cons ti tu ci o nal men te se po de rá
co nhe cer a opi nião pú bli ca. E de cla ra mais que o atu al mi nis té rio não tem
atu al men te ma i o ria no Se na do. Há cer ca de 19 vo tos con tra 17, e um três ou 
qua tro in cer tos, que for mam o que em lin gua gem par la men tar se co nhe ce
pelo nome de ma rom ba. Dis se que a dis so lu ção era me di da ex tre ma e que,
an tes de ser ado ta da, re cla mam a or dem e o ver da de i ro in te res se pú bli co
que se pro cu re ven cer a di fi cul da de por meio de al gu mas me di das in ter mé di as; 
que uma de las a pró pria ma i o ria de 90 mem bros da Câ ma ra tem po rá ria o
in di ca pela fu são que fi ze ra dos dois par ti dos – o pro gres sis ta e o li be ral – e
vem a ser um mi nis té rio de co a li zão, com pos to de am bos aque les par ti dos;
mi nis té rio tan to mais po lí ti co e con for me com a si tu a ção dos ne gó ci os, que
tam bém no Se na do se efe tu a ra fu são en tre eles. 

E nem se diga que não ha ve ria es ta dis ta su fi ci en te men te pres ti gioso
que ga ran tis se a har mo nia e bom acor do dos mem bros des se mi nis té rio;
por quan to, além de ser um tal re ce io con trá rio à evi dên cia dos fa tos, se ria
comple ta men te in ju ri o so ao nos so País. Enfim, de po is de ou tras ob servações,
dis se que a dis so lu ção tra zia a ne ces si da de in de cli ná vel da di ta du ra, nome
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que só por si basta para hor ro ri zar o país. Mos tra que em tro co des sa ditadura 
ne nhu ma van ta gem para o País tra rá a dis so lu ção; por que se é tra zer para o 
go ver no ho mens de mé ri to, nin guém tam bém em boa fé po de rá dizer que o
não eram os que de i xa ram o po der, e que se não po de rá igual men te en con -
trar ho mens de mé ri to no par ti do da imen sa ma i o ria da Câ ma ra tem po rá -
ria, e dos se na do res que são dos mes mos prin cí pi os. De ma is o Bra sil quer o
pro gres so, e de cer to não vão de acor do com a opi nião pú bli ca ou com o
pen sa men to na ci o nal aque les ho mens pú bli cos que o não que rem ou que o
em ba ra çam com uma po lí ti ca di ver sa. Um dos ma les da dis so lu ção é fa zer
crer às na ções cul tas que o Bra sil os ci la em sua po lí ti ca in ter na. Essa des -
con fi an ça fará crer que há no país um par ti do que quer a paz e que con tra -
ria a guer ra, prin ci pal men te sa ben do-se que o Se na do na res pos ta à fala do
Tro no ne gou os re cur sos ex tra or di ná ri os para a guer ra, não res pon den do
ao tó pi co da fala que os pe dia. E en tão não se acha rão aco ro ço a dos aque les
go ver nos es tran ge i ros que têm ma ni fes ta do o de se jo de in ter vir a fa vor da
paz? Ou viu di zer pe las fo lhas pú bli cas que as nos sas re la ções com os Estados
Unidos es tão fri as, se não co me çam já a es tar hos tis. A dis so lu ção, per gun ta,
não dará in cre men to a esse es ta do, que, no seu con ce i to, se não pode de i xar
de con si de rar la men tá vel? Dir-se-á – é fato con su ma do – que se não de ve ra
de i xar che gar ao pon to a que che gou; mas ten do che ga do, di zem, cum pre
ace i tá-lo. A isto res pon de com o que já dis se, isto é, que esta não é a úni ca
solu ção; que há mu i tas ou tras sem se rem ex tre mas, por exem plo, a no meação
de um mi nis té rio da co a li são ti ra do da mes ma ma i o ria de 90 ou 85 da Câmara
tem po rá ria. Ela tem dado to dos os re cur sos para a guer ra, sua de di ca ção à
causa da hon ra na ci o nal tem sido dig na, ver da de i ra men te dig na de
represen tan tes ime di a tos da Na ção. Por tan to, por que e para que dis sol -
vê-la? Depo is de ou tras ob ser va ções, diz: “Não tra ta rá da ca u sa pró xi ma da 
dis so lu ção do Ga bi ne te, en vol ve ela um prin cí pio que pode ser sus ten ta do
pró e con tra. Tem sem pre sus ten ta do que a má xi ma de re i nar e não go ver -
nar apli ca da ao Impe ra dor não é ad mis sí vel à vis ta da nos sa Cons ti tu i ção e
das leis. Tan to pela Cons ti tu i ção como pe las leis o Impe ra dor tem o ri go ro -
so di re i to e de ver de exa mi nar os atos do Po der Exe cu ti vo, ou por que as leis 
as sim o de ter mi nam, ou por que pela Cons ti tu i ção exer ce o Po der Exe cu ti vo 
pe los seus mi nis tros. Ora, se o Impe ra dor tem o di re i to de exa mi nar e não
aprovar o ato con trá rio à sua cons ciên cia, tam bém os mi nis tros têm o di re i to
de examinar e não re fe ren dar o ato do Po der Mo de ra dor con trá rio à sua cons -
ciência e pe dir sua de mis são. Fi nal men te, voto con tra a dis so lu ção por -
que dela receia mu i tos ma les sem a com pen sa ção de ne nhum bem. 

O Vis con de de S. Vi cen te dis se que ti nha re fle ti do ma du ra e
cons ci en ci o sa men te so bre a im por tan te ques tão de que se tra ta, e que che -
ga ra à con clu são de que à vis ta dos fa tos con su ma dos, e nas cir cuns tân ci as
da das, era in dis pen sá vel a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. 
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Com efe i to en ten de que se ve ri fi ca a hi pó te se cons ti tu ci o nal, a
pro vi são ou ne ces si da de de res sal var al tos in te res ses pú bli cos que im por tam
mu i to à sor te do Esta do. As con si de ra ções fe i tas pe los ilus tra dos con se lhe i ros
que o pre ce de ram, em vez de al te ra rem a sua con vic ção, ain da mais a ro bus -
te ce ram. As cir cuns tân ci as do país sem dú vi da são gra ves, mas é por isso
mes mo que cum pre de mo ver os pe ri gos ma i o res. Pelo lado das fi nan ças é
sa bi do qual o crí ti co es ta do de las, a fal ta de re cur sos, o pe ri go do cre di to
pú bli co; e, con se quen te men te, a ne ces si da de ur gen te de re or ga ni zar ou
me lho rar a po si ção pre cá ria do te sou ro, de con fiá-la a uma ca pa ci da de
com pe ten te, que goze da ma i or for ça mo ral, que in fun da in te i ra con fi an ça
ao co mér cio, e à agri cul tu ra, que ob te nha o con cur so ou a co ad ju va ção na ci o -
nal, que a sal ve, en fim, dos pe ri gos. A di re ção dos ne gó ci os es tran ge i ros
tam bém de man da um ho mem de ex pe riên cia ades tra da para sol ver bem as
ques tões di fí ce is que pe sam so bre essa re par ti ção, e que im por ta rão mu i to
na úl ti ma fase da guer ra, para que fi quem bem ga ran ti dos os va li o sos di re i tos
do País. A guer ra, que sus ten ta mos em de sa fron ta da hon ra na ci o nal, por si 
só atrai a ma i or aten ção. Em sua opi nião bas ta ria essa en ti da de para de ter -
mi nar atu al men te a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. O mi nis té rio que 
se re ti rou, ao me nos por esse lado ofe re cia ga ran ti as co nhe ci das. Não sen do 
ad mis sí vel res ta be le cer esse mi nis té rio, quem vi ria subs ti tuí-lo, a não ser
um mi nis té rio con ser va dor? A ma i o ria da Câ ma ra dos De pu ta dos, por uma 
fu são que sur pre en deu a to dos, não é hoje a mes ma de três dias an tes; pelo
con trá rio, está em gran de par te com pos ta de um par ti do ad ver so ao ge ne ral 
que di ri ge a guer ra e ao Vice-Almi ran te, que co man da a es qua dra. Um Mi nis -
té rio daí ti ra do não se ria con se qüen te, se de i xas se de pro por a exo ne ra ção
des ses dois ge ne ra is, exo ne ra ção que des gos ta ria pro fun da men te o exér ci to
e a ar ma da, e que ar ris ca ria o êxi to da luta. Pelo con trá rio, a as cen são de um 
mi nis té rio con ser va dor vai le var o en tu si as mo e ple na con fi an ça ao te a tro
da guer ra, e ele, con se lhe i ro, con fia que esse mi nis té rio não con sen ti rá na
mí ni ma que bra da dig ni da de na ci o nal. Assim é que as di fi cul da des que es ses
três ra mos de ser vi ço ofe re cem, em vez de se rem au men ta das pela dis so lu ção,
se ri am, pelo con trá rio, por ven tu ra in ven cí ve is, se não se ado tar essa me di da, e 
sim as re sul tan tes do ex pe di en te opos to. Acres ce que não teme que o novo
mi nis té rio ado te uma po lí ti ca de in jus ti ça e com pre en são, e sim uma po lí ti ca
no bre, to le ran te, ge ne ro sa; ele i ções li vres; uma po lí ti ca en fim de pro gres so
re fle ti do. Está per su a di do que con sul ta da a Na ção, a sa be do ria da Co roa
di ri gir-se-á, con se quen te men te, e im pri mi rá o con ve ni en te im pul so para
res ta u rar a vida enér gi ca do País. Obje tou-se con tra a dis so lu ção que esta só 
deve ter lu gar quan do há de sa cor do en tre o pen sa men to da Co ro a ção do
Cam, digo, en tre o pen sa men to da Co roa e o da Câ ma ra dos De pu ta dos, e
que isso não se dá, pois que, pelo con trá rio, a ma i o ria des ta Câ ma ra nada
tem de ne ga do ao go ver no. Obser va rá pri me i ra men te que não se pode ar gu -
men tar, hoje, com o que era an tes a ma i o ria da dita Câ ma ra, por que ela está 
trans mu ta da, como já pon de rou, e atu al men te é uma en ti da de nova e hos til. 
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Pon do po rém isso de par te, acres cen ta rá que esse acor do que an tes exis tia
foi in ter rom pi do pela ques tão de ga bi ne te que re pre sen ta va a opi nião des sa 
ma i o ria, e rom pi do por ca u sa do con fli to de uma prer ro ga ti va mu i to im -
por tan te.

A te o ria que esse ga bi ne te e ma i o ria quis sus ten tar em tese é tão
inad mis sí vel como pe ri go sa. Na con for mi da de dela a oni po tên cia da Câ ma ra
dos De pu ta dos se ria li mi ta da, e do mi na ria não só o Po der Exe cu ti vo e Mo de -
ra dor, como o pró prio Se na do, ramo do Po der Le gis la ti vo. O Po der Mo de -
ra dor não te ria a fa cul da de de de mi tir um mi nis té rio des de que ele obras se
de acor do com uma ma i o ria da Câ ma ra dos De pu ta dos, qua is quer que fos se
as con se qüên ci as: ora, isto por si só é in qua li fi cá vel. E ain da quan do subs ti -
tu ís se por ou tro pes so al da mes ma ma i o ria, não fa ria se não re no var a luta
até que a Co roa ce des se. Tam bém não po de ria nes sa hi pó te se dis sol ver a
Câ ma ra, pre ten são inad mis sí vel, fi lha não da lei, sim de idéi as exa ge ra das.
Os se na do res não po de ri am ser es co lhi dos, se não de con for mi da de com a
opi nião des sa ma i o ria, re pre sen ta da pelo voto mi nis te ri al, de sor te que o Se na do 
vi ta lí cio não se ria mais um ramo con ser va dor, e sim um eco da Câ ma ra dos
De pu ta dos de um tem po dado ou de um par ti do do mi nan te. O Po der
Mo de ra dor de i xa ria de ser um po der ne u tro e man te ne dor do equi lí brio
po lí ti co. Ora, se a ma i o ria de ou tro ra, mais mo de ra da, já exi gia essa aber ra ção, 
o que não de man da ria hoje um mi nis té rio ti ra do da ma i o ria atu al mu i to
mais exi gen te? A dis so lu ção é, pois, ne ces sá ria. Um ou tro de sa cor do igual -
men te pro fun do, e que im pres si o nou o pen sa men to pú bli co, foi sus ten ta do
pela nova ma i o ria con tra to dos os di ta mes do de ver e da pru dên cia po lí ti ca. 
O novo mi nis té rio não lhe foi pe dir me di da de con fi an ça ou de ade são; foi
pe dir-lhe so men te os me i os in dis pen sá ve is para sal var a hon ra na ci o nal em
luta de guer ra, e o cré di to pú bli co, ou com pro mis sos fi nan ce i ros, que in te -
res sam a dig ni da de da Na ção; e me i os tais, que ne nhum par la men to de ne ga,
fo ram re cu sa dos, como que se a hon ra e dig ni da de na ci o nal ti ves sem cul pa
de qual quer mu dan ça de ga bi ne tes. De po is de um pro ce di men to des ta or dem
só res ta ou a dis so lu ção, ou a co a ção do Po der Mo de ra dor: o mais são su ti -
le zas da ima gi na ção. Po de ria acres cen tar ain da ou tras re fle xões, mas como
as que fi cam ex pos tas são de so bra, li mi ta-se a re pe tir a con clu são que já
enun ci ou. 

O Con se lhe i ro Sou sa Fran co dis se que a ne ces si da de da dis so lu ção
da Câ ma ra dos De pu ta dos, fir ma da em ar gu men tos ad ho mi nem pelo Vis con de 
de S. Vi cen te não fica de mons tra da como se ria ne ces sá rio para sua ado ção.
A guer ra e as fi nan ças são as ques tões mais vi ta is da atu a li da de, diz S. Exa,
e que di ri gi das pe los dois bra si le i ros que me lhor as sa bem ma ne jar, deve
ser sus ten ta da a si tu a ção que os man tém e os apo ia. Não dis cu ti rá ele con se -
lhe i ro de Esta do, se são ou não os dois dig nos bra si le i ros os mais há be is, os
úni cos ha bi li ta dos para tão alta mis são. 
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Alguém mais ex pe ri en te do que ele Con se lhe i ro de Esta do dis se
nes te mes mo re cin to, tra tan do-se da re ti ra da do ge ne ral em che fe do exér ci to, 
ou da dos mi nis tros de três de agos to, que ve ri fi ca da a de um te ria o Bra sil
ge ne ra is que o subs ti tu ís sem, e dada a dos ou tros, ain da ha via pes so al dis -
po ní vel para o car go de mi nis tros de Esta do. O que é cer to é que essa even -
tu a li da de de ho mens tor na dos ne ces sá ri os não foi pre vis ta no art. 101, § 5º
da Cons ti tu i ção do Impé rio, que ao exer cí cio da atri bu i ção de dis sol ver a
Câ ma ra dos De pu ta dos pôs li mi te que se con tém nas suas pa la vras, “nos
ca sos em que o exi gir a sal va ção do Esta do”. Esta não pode de pen der de
duas in di vi du a li da des. A sal va ção do Esta do, para a qual so men te a Cons ti -
tu i ção do Esta do ad mi te a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, e a for ça
do ter mo – exi gir – mos tram que a in ter ven ção do Po der Mo de ra dor é li mi -
ta da a ca sos mu i to gra ves, em que o Esta do cor ra pe ri go, isto é, cor ram
pe ri go as ins ti tu i ções e os ho mens. Ora este pe ri go não exis tia como uma
Câ ma ra que cor ria adi an te dos pe di dos do go ver no com re la ção a guer ra
ex ter na, e que na po lí ti ca in te ri or lhes pres tou sem pre o ma i or apo io e su je i -
ção. Dis so lu ção como me di da or di ná ria para mu dan ça de po lí ti ca ou de in -
fluên cia do go ver no, a Cons ti tu i ção não a au to ri za. E tan to me nos au to ri za,
quan to há mais de uma so lu ção pos sí vel às cri ses; e a Cons ti tu i ção não
cons ti tui o Po der Mo de ra dor o úni co ár bi tro dos des ti nos da Na ção, de
quem, aliás, é de le ga do (art. 12) e re pre sen tan te, nun ca por si só, po rém
com a Assem bléia Ge ral. Ele va do o Po der Mo de ra dor à pro e mi nên cia so bre
to dos, e à ca te go ria de úni co ór gão dos ver da de i ros in te res ses da Na ção, de sa -
pa re ce ria do art. 3º da Cons ti tu i ção do Impé rio o ter mo – e re pre sen ta ti vo –
de i xan do a Na ção de ser a prin ci pal in fluên cia no modo por que de se ja ser
go ver na da por seus de le ga dos. Deu-se a re ti ra da do Mi nis té rio de 3 de
agos to por oca sião da es co lha de se na dor pela pro vín cia do Rio Gran de do
Nor te. A co roa usa ra de uma prer ro ga ti va que lhe con fe re o § 1º do art. 101
da Cons ti tu i ção; o mi nis té rio po rém não es ta va ini bi do de fir mar-se nas dis -
po si ções do art. 43, e na in fluên cia que a es co lha te nha so bre sua mar cha po lí -
ti ca e ad mi nis tra ti va para pe dir mu i to res pe i to sa men te uma de mis são que
aliás vi ria em pou cos dias. A de mis são dos mi nis tros é ato que o Po der Mo -
de ra dor exer ce li vre men te, e a que não se pode opor a mes ma ob je ção que à
no me a ção, to man do-se o – li vre men te – do § 6º do art. 101, como re for çan -
do a ação do Po der Mo de ra dor quan to à de mis são, po rém se apli can do à no -
me a ção dos mi nis tros.

O novo mi nis té rio não foi bem re ce bi do pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos, que por imen sa ma i o ria lhe ne gou con fi an ça; e sem ha ver ten ta do a
sor te de qual quer pro pos ta de meio para a guer ra e ad mi nis tra ção pú bli ca,
ace i tou ou pôs ques tão de ga bi ne te me ra men te po lí ti ca, e pe diu a dis so lução
da Câ ma ra, so bre a qual é ou vi do o Con se lho de Esta do. Meu pa re cer, à vista
dos fa tos, é con tra a dis so lu ção da Câ ma ra, não se ria cons ti tu ci o nal por não
ha ver pe ri go para o Esta do com a sua con ti nu a ção, e por não se dar o caso
úni co em que a Cons ti tu i ção au to ri za o Po der Mo de ra dor para dis sol ver a
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Câ ma ra dos De pu ta dos, o de o exi gir a sal va ção do Esta do. Da con ti nu a ção
da atu al Câ ma ra dos De pu ta dos não há pe ri go para o Esta do por ha ver
para a cri se mi nis te ri al mais de uma so lu ção pa cí fi ca e re gu lar. Se pe ri gos
se po dem dar é com a dis so lu ção por mo ti vos de po lí ti ca or di ná ria, es bu -
lha da a Na ção do Di re i to de úl ti ma ins pe ção so bre seus des ti nos. E a es bu -
lho pro ce de tam bém de que o ape lo para ela é ver da de i ra far sa com o sis te -
ma ele itoral que te mos e sua pés si ma exe cu ção. Não é, pois, para ad mi rar que
todos os ma ti zes li be ra is se unam para se opo rem a mais este es bu lho dos
di re i tos da Na ção: es ta vam se gre ga dos por que viam que o mi nis té rio não sus -
ten tava devi da men te es ses di re i tos, era, pois, de con tar que se con gra ças sem
pe rante um fato em que o mi nis té rio os pa re cia de fen der com de ci são e fir -
me za. Os li be ra is es tão con ven ci dos que sé eles sus ten tam a li ber da de no
Impé rio. Ele con se lhe i ro de Esta do vota Pois con tra dis so lu ção que ve nha
re no var lu tas pas sa das, lu tas, cujo des fe cho é fá cil cal cu lar. Fir me no seu
posto e não sen do dos que aban do nam as pes so as e as ins ti tu i ções em
ris co, há de sem pre desa con se lhar re cur sos ex tre mos com to dos seus fa ta is
re sul ta dos pró xi mos e re mo tos. 

O Vis con de de Sa pu caí, não se ocu pa rá com as ques tões re la ti vas 
às Ca u sas pró xi mas ou re mo tas da de mis são do Mi nis té rio de 3 de agos to,
ou da le gi ti mi da de, e le ga li da de e von ta de li vre com que foi no me a do o
novo ga bi ne te. A este res pe i to está de per fe i to acor do com o Vis con de S.
Vi cen te. Não en tra rá pois na dis cus são que com a de vi da vê nia cha ma rá
fi lo ló gi co po lí ti ca so bre a sig ni fi ca ção dos vo cá bu los, le gí ti mo e le gal, nem
so bre a dis tin ção ni mi a men te es co lás ti ca do sen ti do em que deve ser to ma do o 
ad vér bio li vre men te já va len do tudo, quan do se tra ta da de mis são, e já sen do 
su je i to a ob je ções, quan do se tra ta da no me a ção dos Mi nis tros de Esta do.
Ape nas dirá que não en con tra tais dis tin ções ex pres sas na Cons ti tu i ção do
Impé rio, nem lhe pa re ce fá cil de ri vá-las de suas te ses. Nas cem, no seu pen sar,
do de se jo de en xer tar em nos sas ins ti tu i ções o cha ma do re gi me par la men tar,
que elas não au to ri zam na am pli tu de ima gi na da por sô fre gos no va do res.
Li mi tar-se-á a ques tão su je i ta ao exa me do Con se lho de Esta do. Con vém,
ou não, que seja dis sol vi da a Câ ma ra dos De pu ta dos?” Enten de que para a
so lu ção afir ma ti va não mis ter de es pra i ar-se em mu i tas con si de ra ções so bre 
os pon tos in di ca dos, al guns dos qua is já fo ram ha bil men te elu ci da dos pelo
ilus tra do Vis con de de S. Vi cen te. Bas ta, em seu con ce i to, con fron tar a dou -
tri na do art. 101, § 5º da lei fun da men tal com a gra vís si ma si tu a ção do
Impé rio. Diz o ar ti go ci ta do: o Impe ra dor exer ce o Po der Mo de ra dor... § 5º
dis sol ven do a Câ ma ra dos De pu ta dos nos ca sos em que o exi gir a sal va ção
do Esta do. 

Dar-se-á por ven tu ra ago ra al gum dos ca sos pre vis tos no nos so
Evan ge lho po lí ti co? Ele não os enu me ra: po dem fi gu rar-se di ver sos, e o V. de
Sa pu caí vê bem cla ro um des ses ca sos di an te de seus olhos; e de cla ra que
nun ca esta dis po si ção foi en ten di da com a res tri ção fe i ta pelo ilus tra do con se -
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lhe i ro que o pre ce diu. Está a Na ção co xe an do com uma guer ra es tran ge i ra
pe le ja da fora do Impé rio, in jus ta men te pro vo ca da, e que não era pos sí vel
de cli nar sem de son ra e que bra da dig ni da de na ci o nal. O pes so al e ma te ri al
da guer ra exi gem enor mes des pe sas e sa cri fí ci os que não se sa tis fa zem com
me i os or di ná ri os. 

O te sou ro pú bli co acha-se em pe nha do so bre mo do por com pro -
mis sos, e en re da do em di fi cul da des, que não fo ram cri a das pela nas cen te
ad mi nis tra ção. É in dis pen sá vel acu dir a tudo com pru dên cia, fir me za, ener gia
e re sig na ção. Para este fim não pode pres cin dir de me i os pron tos e efi ca zes.

Nes tas es pi nho sas cir cuns tân ci as re ti ra-se o ga bi ne te de 3 de
agos to e é o atu al no me a do pelo Po der a que pri va ti va men te com pe te
fazê-lo li vre men te, isto é, sem su ges tão ou as sen ti men to de ou tro Po der,
mas nun ca sem ser mo vi do por con si de ra ções de in te res se pú bli co no in tuito
de man ter a in de pen dên cia, equi lí brio e har mo nia dos mais Po de res po lí ticos.
Apre sen ta-se o novo mi nis té rio à Câ ma ra dos De pu ta dos e, pon de ran do as
cir cuns tân ci as do País, aliás no tó ri as, pe de-lhe os me i os de sus ten tar o
exército e a es qua dra em ope ra ções no Pa ra guai e de fa zer face dos com pro -
missos que pe sam so bre o Te sou ro Na ci o nal. Que faz a Câ ma ra dos De pu -
ta dos? Nega os me i os e tão de sa bri da men te e com tan ta des cor te sia os nega 
que dá dire i to a vis lum brar-se em seu selo um pen sa men to si nis tro e hos til
às nossas ins ti tu i ções po lí ti cas, quan do se ob ser va que al guns de seus mem -
bros não des si mu lam o mais es can da lo so des res pe i to ao Po der pre pon de -
ran te em nos sa for ma de go ver no, cu jas atri bu i ções como que se pre ten de
usur par e trans fe rir para o ele men to po pu lar, dan do im por tân cia à Câ ma ra
dos De pu ta dos. Será ne ces sá rio de mons tra ção mais con clu den te de que a
Câ ma ra atu al com pro me te a sal va ção do Esta do, e que esta exi ge sua dis so -
lu ção? O Vis con de de Sa pu caí não pre ci sa de ou tro fun da men to para ex pri -
mir um voto fa vo rá vel à me di da. Não o de mo ve des te pen sa men to o
argumento de du zi do dos ser vi ços, en co mi as ti ca men te en gran de ci dos, que
a Câ ma ra pres tou ao ga bi ne te tran sa to. A ma i o ria de hoje não é a mes ma que 
o apo i ou. A sin gu lar fu são, que cha ma rá hí bri da, de prin cí pi os he te ro gê neos, 
ain da on tem re pug nan tes en tre si, to tal men te a trans for mou. E o que é
mais, es ses de can ta dos ser vi ços fo ram pres ta dos ao ga bi ne te de fun to; não
ao que ago ra res pi ra, o qual é, ao con trá rio, re ce bi do nas pon tas das ba i o ne -
tas com a mais sel va gem hos ti li da de, Não o de mo ve tam pou co o ar gu men to
su ge ri do pelo re ce io de per tur ba ção nas ele i ções. Este ar gu men to pro va de
mais; por que em to das elas há mais ou me nos aba lo e per tur ba ções. A este
res pe i to re le va não ol vi dar que pro vi dên ci as do go ver no de vem evi tar ou mi -
no rar os in con ve ni en tes que se po dem con si de rar como qua se in se pa rá ve is da
qua dra eleitoral. O Vis con de de Sa pu caí con fia que com pru dên cia e ener gia o 
mi nistério tudo fará a pró da or dem e tran qüi li da de pú bli cas. Não acha fi nal -
men te que os ma les que se ar re ce i am da dis so lu ção se jam ex ce den tes nos bens 
espe ra dos, ou que nem um bem se quer pos sa re sul tar da me di da. Para ele,
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Vis con de de Sa pu caí, bas ta o bem in con tes tá vel e trans cen den te de pro -
ver-se à sal va ção do Esta do, o que se ria im pos sí vel sob a in fluên cia de
uma Câ ma ra tão adver sa que nega to dos os me i os in dis pen sá ve is para sus -
ten ta ção da guer ra e sa tis fa ção dos com pro mis sos do Te sou ro Na ci o nal.
Con cluí, por tan to, que con vém a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

O con se lhe i ro Na bu co dis se que ele con si de ra como mera for ma -
li da de au diên cia do Con se lho de Esta do so bre a dis so lu ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos, por que lhe pa re ce uma ques tão pre jul ga da des de que foi
cha ma do ao po der o par ti do con ser va dor. To da via, vota con tra a dis so lu ção,
pon de ran do os pe ri gos que vê na ele i ção a que vai pro ce der-se no es ta do de 
guer ra que pre o cu pa toda a for ça re gu lar, as sim como nas re a ções pro vo ca das
pela in ver são das po si ções ofi ci a is e pela di ta du ra pro ve ni en te da dis so lu ção.
Que a ele i ção não pode ser li vre como se su pôs, por quan to vai ser fe i ta sob
a pres são dos me i os ex cep ci o na is que o es ta do de guer ra tem atri bu í do ao
go ver no, e sob a ame a ça da in ver são ofi ci al que se deve es pe rar pela as cen são
da nova po lí ti ca; que as sim a nova Câ ma ra se há de res sen tir do mes mo
de fe i to ir ro ga do à Câ ma ra atu al, por ser ele i ta no es ta do de guer ra. Que em 
vez de con si de rar como mal a fu são das fra ções di ver gen tes do par ti do li be ral, 
ele vê uma ga ran tia das ins ti tu i ções e da or dem pú bli ca na uni da de e di re ção
re gu lar do par ti do li be ral. Que não pen sa como um no bre Con se lhe i ro de
Esta do que o pre ce deu, quan do su põe que a ques tão que mo ti vou a de mis são
do mi nis té rio im pli ca va um prin cí pio do par ti do li be ral e, pois, se ria im pos -
sí vel ou tro mi nis té rio da mes ma opi nião. Que quan do mes mo hou ves se
uni for mi da de no prin ci pio po dia dar-se di ver gên cia na apli ca ção en tre o
mi nis té rio de ca í do e um novo mi nis té rio. Que ele con se lhe i ro se gue a má xi ma
– do – Rei re i na e não go ver na – e por isso mes mo se gue o prin cí pio de que
o Po der Mo de ra dor é li vre e deve ser so bran ce i ro aos in te res ses po lí ti cos
dos par ti dos; o Po der Mo de ra dor é juiz e para ser juiz não deve ser par te.
Fa zen do ou tras con si de ra ções, vota con tra a dis so lu ção. 

O Con se lhe i ro Tor res Ho mem prin ci pia por de cla rar, que ten do
sido sem pre ad ver so à si tu a ção po lí ti ca cri a da em 1863, vo ta ria pela dis so -
lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do mes mo não se des sem pre sen te -
men te mo ti vos es pe ci a is que a exi gem e jus ti fi cam. A me di da de que se tra ta, 
diz o ilus tre con se lhe i ro, é o co ro lá rio ló gi co da mu dan ça que se aca ba de
ope rar no go ver no do país; des de que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al hou ve por
bem no me ar um mi nis té rio, cu jas opi niões co nhe ci das não po de ri am ob ter
ade são e apo io da ma i o ria da Câ ma ra tem po rá ria, fi ca va su ben ten di do que
a dis so lu ção era a con se qüên cia ne ces sá ria des sa no me a ção. A ques tão
so bre que devo emi tir o meu voto, tem duas fa ces, a do di re i to e a da con ve -
niên cia. No pri me i ro pon to de vis ta, o exer cí cio des ta prer ro ga ti va não deve 
so frer con tes ta ção por via de re gra. A dis so lu ção pode ser de fi ni da no ato,
pelo qual o Po der Mo de ra dor con sul ta a na ção so bre a po lí ti ca que jul gou
de ver mu dar ou man ter em opo si ção ao voto da Câ ma ra dos De pu ta dos,
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que no seu en ten der de i xou de ser fiel in tér pre te da opi nião pú bli ca, e re pre -
sen tan te do ver da de i ro in te res se na ci o nal. 

A dis so lu ção é pois a con di ção prá ti ca do self go vern ment: a re a le za 
cons ti tu ci o nal ten do por prin ci pal mis são fa zer pre do mi nar sem pre essa
opi nião e esse in te res se no go ver no do País, pro vo ca as ma ni fes ta ções das
ur nas ele i to ra is to das as ve zes que o de sem pe nho de sua mis são o exi gir.
Em tese ge ral a ma i or la ti tu de tem sido de i xa da ao exer cí cio de tão im por -
tan te atri bu i ção, que ali as só po de ria ser li mi ta da por ex ce ções ra rís si mas
que as leis se abs têm de pre ver. Entre tan to, al guns dos ilus tres con se lhe i ros
que me pre ce de ram le van ta ram so bre a le gi ti mi da de de sua apli ca ção nas
pre sen tes cir cuns tân ci as as se guin tes dú vi das. – Que não se ten do dado
con fli to al gum en tre o tran sa to ga bi ne te e a ma i o ria da Câ ma ra, que é a
re pre sen tan te mais di re ta dos vo tos da na ção, não ve ri fi ca-se a hi pó te se
cons ti tu ci o nal da dis so lu ção. – Que a Cons ti tu i ção re ser van do o em pre go
des ta me di da para o caso da sal va ção do Esta do, a si tu a ção atu al não a
ex pli ca ria. – Não me pa re ce ad mis sí vel a pri me i ra ob je ção, por que im po ria, 
se fos se ado ta da, uma gra ve res tri ção à prer ro ga ti va da dis so lu ção que al te -
ra ria o seu ca rá ter, e pre ju di ca ria ao fim para que foi cons ti tu í da. Não é
so men te na hi pó te se, em que um ga bi ne te per de a ma i o ria, que an tes o sus -
ten ta va, que a dis so lu ção pode tor nar-se ne ces sá ria. É tam bém quan do a
Co roa se con ven ce de que tan to a ma i o ria como o mi nis té rio ti ra do do seu
selo não es tão nas con di ções de con ti nu ar a me re cer a sua con fi an ça e a do
País. A ra zão cons ti tu ci o nal da me di da é a mes ma em am bas as hi pó te ses, e 
da dou tri na con trá ria re sul ta ria que con tra uma ma i o ria fac ci o sa, mas em
har mo nia com um mi nis té rio fac ci o so, não ha ve ria cor re ti vo al gum an tes de 
fin do o pe río do or di ná rio da le gis la tu ra, per den do as sim a Co roa, em de tri -
men to do re gi me re pre sen ta ti vo, o di re i to de sa tis fa zer as re cla ma ções da
opi nião pela mu dan ça de po lí ti ca, e pelo ape lo para as ur nas. Nun ca foi as sim
en ten di da a atri bu i ção da dis so lu ção, nem en tre nós, nem nos pa í ses mais
adi an ta dos que nós na prá ti ca do sis te ma cons ti tu ci o nal. Pre su me-se que a
opi nião da Câ ma ra dos De pu ta dos ex pri me a opi nião do País; mas sal vas as 
ex ce ções, e é jus ta men te por ca u sa de tais ex ce ções que o po der de dis so lu ção 
foi con ce di do à Co roa. No Bra sil essa pre sun ção per de con si de ra vel men te
seu efe i to mo ral, quan do se aten de dos gran des ví ci os de nos so sis te ma ele i to -
ral, e dos qua is re sul ta que as ur nas pres tam-se com fi de li da de igual às exi -
gên ci as de to das as po lí ti cas, e for ne cem aos ga bi ne tes de par ti dos opos tos
as ma i o ri as nu me ro sas de que pre ci sam. O ar gu men to ti ra do da fra se da
Cons ti tu i ção – a sal va ção do Esta do – tam bém não me pa re ce pro ce den te,
por que deve ser in ter pre ta da, como o tem sido até hoje, no sen ti do lato e
con for me ao prin cí pio ge ral, que ser ve de fun da men to a esta prer ro ga ti va.
Mu dar a di re ção dos ne gó ci os pú bli cos, quan do com pro me ti dos por um
pla no de sa cer ta do de go ver no, é sem pre pro mo ver a sal va ção do es ta do. 
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Enca ran do ago ra a ques tão em re la ção à sua con ve niên cia, não
vejo na dis so lu ção os pe ri gos, que as si na lam os mes mos no bres con se lhe i ros
a quem res pon do. 

Ne nhu ma in fluên cia ob nó xia exer ce rá so bre a guer ra a al te ra ção
da po lí ti ca, pois que são con ser va do res os che fes do exér ci to es qua dra, aos
qua is se co me te ra ex clu si va men te os pla nos de cam pa nha, as com bi na ções
es tra té gi cas e tudo o que cons ti tui a di re ção da guer ra. A po lí ti ca nada tem
que ver com o cum pri men to dos gran des de ve res mi li ta res na de fe sa da
honra na ci o nal. Mas se se qui ses se des co brir al gu ma re la ção en tre es tes fatos
dis tin tos, eu di ria que os ge ne ra is tem mais afo i te za, mais ins pi ra ção e mais
au dá cia no jogo da guer ra quan to con tam com a con fi an ça e sim pa tia dos
go ver nos a quem obe de cem. Pelo que toca às apre en sões de dis túr bi os que
ocor re rão em nos sas pro vín ci as pela fal ta de dis ci pli na do par ti do li be ral,
eu cre io pelo con trá rio que este acon te ci men to será apla u di do em to dos os
ân gu los do Impé rio. Cer ca de cin co anos de es te ri li da de ad mi nis tra ti va, de
vi o la ção de pro mes sas mais so le nes, de de sas tres em nos sas fi nan ças, de
des res pe i to das ins ti tu i ções, dis si pa ram as úl ti mas ilu sões so bre li be ra lis mo 
nomi nal até as úl ti mas ca ma das da so ci e da de, onde o re cru ta men to e a
de sig na ção em pre ga dos como ar mas de par ti dos de i xa ram amar gas
recorda ções. De po is de mais al gu mas con si de ra ções so bre este pon to, o
Con se lhe i ro Tor res Ho mem con clu iu vo tan do pela dis so lu ção. 

O ba rão do Bom Re ti ro dis se que de po is da ex po si ção fe i ta pelo
con se lhe i ro vis con de de S. Vi cen te das ra zões fun da men ta is de seu voto, às
qua is ade re in te i ra men te, e que fo ram re for ça das pelo que ex pen de ram os
dois ilus tres con se lhe i ros que opi na ram pela dis so lu ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos, po dia li mi tar-se a de cla rar que é do mes mo pa re cer, evi tan do
as sim por sua par te de mo rar a con fe rên cia em as sun to, de sua na tu re za
ur gen te, e fa ti gar inu til men te a aten ção de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.
De se jan do po rém que fi quem bem co nhe ci dos os mo ti vos que em tão
me lin dro so ob je to de ter mi nam o seu voto, pe dia li cen ça para di zer o que
pen sa so bre cer tas pro po si ções que ou viu, e com as qua is não pode ab so lu -
ta men te con cor dar.

Deu-se o fato con su ma do de um mi nis té rio de opi niões co nhe ci das,
a qual im por ta va a mu dan ça da si tu a ção po lí ti ca apre sen ta da pela ma i o ria
da Câ ma ra dos De pu ta dos. Este fato pro du ziu, como era de es pe rar, uma
co li são cons ti tu ci o nal, ou por ou tra uma ver da de i ra in com pa ti bi li da de en tre a
exis tên cia do novo mi nis té rio e a da que la Câ ma ra. Esta para logo re cu sou-lhe
não só a sua con fi an ça, mas, o que é mais, até os me i os in dis pen sá ve is para
acu dir-se aos em pe nhos sa gra dos e ur gen tes do es ta do, e sus ten tar-se o
nos so exér ci to na guer ra com que nos acha mos a bra ços, para de fe sa da
hon ra e da dig ni da de na ci o nal, gra ve men te ul tra ja da pelo di ta dor do Pa ra guai. 

Daí a ne ces si da de de con sul tar-se a na ção, que é só para quem se 
pode ape lar, a fim de re co nhe cer-se de que lado está a ra zão na di ver gên cia, 
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que apa re ce en tre a Co roa e a Câ ma ra dos De pu ta dos, quan to ao modo de
in ter pre tar-se qual seja em tal con jun tu ra, a ver da de i ra opi nião na ci o nal. É
este, a seu ver, o meio úni co e efi caz de re sol ver-se a cri se no ter re no cons ti -
tuci o nal, por que se ria nas atu a is cir cuns tân ci as inex pli cá vel o fato de nomear 
a Co roa, no uso de uma prer ro ga ti va ex clu si va men te sua, um mi nis té rio, e
re cu sar de po is di an te da opo si ção de uma ma i o ria que já era co nhe ci da, e
que já sa bia que for ço sa men te te ria de ser hos til à po lí ti ca do novo ga bi ne te. 
Tan to mais fora isto inex pli cá vel, quan do essa ma i o ria, con tra toda a ex pec -
ta ção, se ha via ex ce di do por modo des co mu nal, apre sen tan do-se nas con -
dições em que na ses são do dia an te ce den te se apre sen ta ra à Câ ma ra dos
De pu ta dos. Vi ram-se de um mo men to para ou tro re u ni dos com fim de
atacar vi o len ta men te não só o mi nis té rio, que ali teve de com pa re cer para
expor o seu pro gra ma po lí ti co, mas até o pró prio ato da co roa, ho mens que
ain da na vés pe ra ar den te men te se hos ti li za vam como ad ver sá ri os im pla cá -
ve is, pa re cen do es que ci dos, num ins tan te, de tudo quan to di zi am pou cos
dias an tes na im pren sa e em am bas as ca sas do par la men to. Nes te pro pó si to
com bi naram uma mo ção con trá ria ao seu re gi men to in ter no, e fora de to dos
os nos sos estu dos par la men ta res, mo ção que não pode de i xar de con si de rar
anár quica, já por esse mo ti vo, já pe los ter mos em que foi re di gi da, já fi nal -
men te pe las ma ni fes ta ções al ta men te in con ve ni en tes de que foi acom pa nha da, 
com alusões me nos res pe i to sas a um po der que é o fis cal pri va ti vo de to dos
os po de res po lí ti cos do Bra sil, e cu jos atos pela Cons ti tu i ção do Impé rio não 
se acham, nem po di am es tar su je i tos às suas cen su ras. Em tais cir cuns tân ci as
a dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos pa re ce ao Ba rão do Bom re ti ro uma
ne cessida de im pe ri o sa, di an te da qual não con vém re cu ar, por que, em seu
con ce i to, dá-se o caso de sal va ção pú bli ca, pre vis to na Cons ti tu i ção. A
repro du ção das ce nas do dia an te ce den te, e de que fo ram ecos os jor na is de
hoje, po dem por em ris co mu i to sé rio a or dem pú bli ca e de en vol ta com
ela os mais sagra dos in te res ses do Bra sil. 

Assim enun ci an do-se, con ti nua o mes mo Con se lhe i ro, mos tra
que não está de acor do com o seu ilus tre co le ga, cu jas lu zes aliás mu i to res -
pe i ta, e que há pou co de cla rou que não acon se lha va a dis so lu ção, por que a
nos sa lei fun da men tal não a per mi te se não nos ca sos em que a exi gia a
sal va ção do Esta do, isto é, em que pe ri guem as ins ti tu i ções. Pen sa que é um 
des tes ca sos a ma ne i ra por que pro ce deu a Câ ma ra dos De pu ta dos, não só
pe los es ta do de exa cer ba ção em que se apre sen tou, com tam bém pelo fato
de re cu sar-se des de logo ao dar ao mi nis té rio, não um voto de con fi an ça
po lí ti ca que este lhe não po dia, e que ela es ta va em seu di re i to ne gan do,
mas as me di das ex tra or di ná ri as e in dis pen sá ve is para sal va rem-se a hon ra
e a dig ni da de na ci o nal com pro me ti das em uma guer ra ex ter na, e sa tis fa ze -
rem-se com pro mis sos ur gen tes do Te sou ro que o novo mi nis té rio en con -
trou já to ma dos, e que não po dem ser pre te ri dos, e nem ain da adi a dos. 
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Por ou tro lado re le va, quan to a este pon to, ob ser var, como bem
pon de rou o vis con de de Sa pu caí, que a ex pres são – sal va ção de Esta do –
não teve no Bra sil a in te li gên cia so bre ma ne i ra res tri ta que dá o no bre co le ga 
a que se re fe re. E des de que a in te li gên cia de qual quer ar ti go cons ti tu ci o nal
tem sido sem pre a mes ma e se acha fir ma da pelo uso cons tan te, ten do sido
sem pre res pe i ta da e ado ta da pe los ho mens emi nen tes de am bos os par ti dos,
em que a Na ção tem es ta do di vi di da, pa re ce-lhe que ela não deve mais ser
pos ta em dú vi das. Ora, é jus ta men te isto o que se tem ob ser va do em to das
as dis so lu ções de câ ma ras de de pu ta dos ocor ri das en tre nós. 

Qu a tro têm sido elas e em ne nhu ma deu-se à Cons ti tu i ção a
in ter pre ta ção su ma men te res tri ti va que lhe pres ta o ilus tre con se lhe i ro.
Assim que, na de 1842, que foi a pri me i ra nes te re i na do; não foi in vo ca do o
pe ri go imi nen te de nos sas ins ti tu i ções mais im por tan tes. Foi sim ples men te
ba se a da no ví cio da ori gem da Câ ma ra dos De pu ta dos, cujo man da to jul -
gou-se fal se a do. A opo si ção li be ral com ba teu o fun da men to, con si de ran do
os seus efe i tos le ga is fora do al can ce das fa cul da des do go ver no, mas não
ale gou con tra o ato a in te li gên cia que o no bre con se lhe i ro deu à Cons ti tu i ção.
Se guiu-se a dis so lu ção de 1844. Ti nha o mi nis té rio en tre seus mem bros pes so as
dis tin tas do lado li be ral, e não en con tran do apo io na ma i o ria da Câ ma ra
dos De pu ta dos, so li ci tou da Co roa a dis so lu ção da mes ma Câ ma ra sem que 
as nos sas ins ti tu i ções cor res sem pe ri go; e nin guém ata cou a me di da por
esse lado. O mes mo se deu na dis so lu ção de 1849, no re gi me da po lí ti ca
con ser va do ra; e por fim na de 1863 com um mi nis té rio re pre sen tan te da
si tu a ção li be ral, e fi lho da liga que se de no mi nou pro gres sis ta. E nes ta úl ti ma 
hou ve até o fato de nem ter a Câ ma ra dos De pu ta dos che ga do ain da a
pro nun ci ar-se por ne nhu ma vo ta ção con tra a po lí ti ca do mi nis té rio, e ape sar
des ta cir cuns tân cia não foi a me di da com ba ti da por in cons ti tu ci o nal. No
en tan to ne nhum pe ri go cor ri am nos sas ins ti tu i ções, e na que la oca sião me nos
ain da po di am cor rer, por que, como dis se o ilus tra do con se lhe i ro Na bu co,
há me nos pe ri go para a or dem pú bli ca quan do está de ba i xo o par ti do
con ser va dor, o qual, como S. Exª de cla rou, é um par ti do mais dis ci pli na do.
Con ti nu an do pe diu o Ba rão do Bom Re ti ro per mis são para tam bém ob ser var 
que não lhe pa re ce exa ta uma ob ser va ção que ou viu, isto é, que me ras di ver -
gên ci as se cun da ri as se pa ra ram o par ti do li be ral his tó ri co do par ti do pro gres -
sis ta, que sus ten ta va o mi nis té rio que se re ti rou. Os fa tos, em seu con ce i to,
de mons tram o con trá rio. Além da guer ra cru el e das hos ti li da des de todo o
gê ne ro, que qua se to dos os mi nis té ri os pro gres sis tas so fre ram na im pren sa
e nas câ ma ras le gis la ti vas, foi o úl ti mo mi nis té rio, prin ci pal men te de um
ano a esta par te, mais hos ti li za do pe los che fes do par ti do li be ral his tó ri co
em am bas as câ ma ras, do que pelo lado con ser va dor, que no se na do es pe ci -
al men te, nun ca ne gou-lhe os me i os de go ver no. E como não pode fa zer aos
dis tin tos che fes li be ra is his tó ri cos a in jus ti ça de su por que por me ras di ver -
gên ci as se cun dá ri as se de i xas sem le var até o pon to de re cu sa rem ao mes mo 
mi nis té rio as leis de cré di tos que pe diu, e até as pró pri as leis anu a is, che gan do 
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a ha ver quem dis ses se que an tes a di ta du ra do atu al pre si den te do con se lho 
do que a que es ta va exer cen do o che fe do úl ti mo mi nis té rio pro gres sis ta.
Ain da na ses são des te ano um dos mais há be is che fes do lado li be ral que
ape sar de ser o mais moço é dos mais con si de ra dos pelo seu par ti do, de cla rou
que ao che gar da mis são di plo má ti ca em que es te ve em pre ga do, fez ver a
seus ami gos po lí ti cos, que con vi nha que a si tu a ção pas sas se para o lado
con ser va dor à vis ta das dis si dên ci as que di vi di am o par ti do li be ral. Não se
pode, pois, em pre sen ça des tes fa tos pen sar que me ras ques tões se cun dá ri as
di vi di am os par ti dos. 

Nes tas cir cuns tân ci as, pro vo ca das, como foi, a cri se pelo mi nistério
que se re ti rou, e no es ta do dos par ti dos no Bra sil, não ti nha, em sua hu milde
opi nião, a Co roa me lhor ex pe di en te a to mar do que aque le de que lan çou
mão. Novo mi nis té rio pro gres sis ta não era mais pru den te ten tar di an te das
di fi cul da des com que lu ta vam os úl ti mos ga bi ne tes. Se ria re no var e prolon gar
uma si tu a ção for te men te com ba ti da por dois par ti dos. E se ape sar dos
em ba ra ços re a is pro ve ni en tes da guer ra, e das cir cuns tân ci as ex tra or di ná rias
em que nos acha mos, a con ser va ção de tal po lí ti ca era mal apre ci a da, e
dava aber ta a cons tan tes e mal ca bi das alu sões de in fluên cia pes so al, que
vulto não to ma ria essa in tri ga, se de po is das dis cus sões des te ano em ambas
as câ ma ras e con tra toda a ex pec ta ção, se or ga ni zas se ain da um mi nis té rio
ti ra do de tal po lí ti ca! Pen sa que não se ria até re a li zá vel uma com bi na ção
mi nis te ri al nes te sen ti do. For ma-se den tre os mem bros do par ti do li be ral
his tó ri co não lhe pa re cia tam bém pos sí vel, por que esse par ti do ten do con -
tra si todo o par ti do con ser va dor, e, como era de pre su mir, o par ti do
progres sis ta, acha va-se em no tá vel mi no ria, como fran ca men te o de cla rou
no Senado o pre si den te do con se lho do úl ti mo mi nis té rio. Se de po is se uni -
ram eles e os pro gres sis tas para com ba te rem o novo ga bi ne te, foi isso um
acor do post factum, tal vez oca si o nal, pou co ex pli cá vel, que por for ma al gu -
ma po dia ser pre vis to, e que é na tu ral não acon te ces se, se o mi nis té rio fos se
for ma do com os che fes do lado his tó ri co. A Co roa pois fez o que era mais
conve ni en te aos in te res ses pú bli cos; e as sim dirá con clu in do, que é seu
parecer que ela deve man ter o novo ga bi ne te, e con sul tar a Na ção dis sol -
ven do a Câ ma ra dos Depu ta dos. 

O vis con de de Je qui ti nho nha ob te ve de Sua Ma jes ta de Impe ri al li -
cen ça para fa zer mais al gu mas ob ser va ções. Expli ca o que dis se ra so bre o êxi to 
das ele i ções. Os es ta dis tas in gle ses, cu jas opi niões ex pôs, não enun ci a ram o pa -
ra do xo que se lhes atri bu iu, di zen do que a dis so lu ção em pre ga va-se para con -
sul tar a Na ção, e que por isso o êxi to das ele i ções era sem pre in cer to. Pri me i ra -
men te dirá que a nos sa Cons ti tu i ção não con si de ra a dis so lu ção me di da or di -
ná ria, ten do por fim con sul tar a opi nião pú bli ca: não, a Cons ti tu i ção a con si de -
ra e fa cul ta uni ca men te como me di da de sal va ção pú bli ca. Para a Cons ti tu i ção
pois, a dis so lu ção é sem pre me di da gra vís si ma, e por isso não se deve ado tá-la 
sem que haja pos si bi li da de de ser a opi nião do país fa vo rá vel ao mo ti vo e
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prin cí pio que a de ter mi nou. Se isto se sus ten ta na Ingla ter ra, o que se de ve rá
fa zer en tre nós? Na Ingla ter ra as ele i ções es tão fe i tas em quin ze dias; em nos so 
país não se rão de ma is qua tro me ses! Na Ingla ter ra to das as mo las da má qui na
ad mi nis tra ti va mo vem-se re gu lar men te. É o mes mo en tre nós? Por tan to, mais
do que em ou tro qual quer país, con vém ado tar a má xi ma dos es ta dis tas in gle -
ses que re fe riu a pri me i ra vez que fa lou. Dis se-se que não re pre sen tan do as
ele i ções a opi nião na ci o nal, ne nhum pe ri go ha via nas dis so lu ções, por que
es tas ne nhu ma im por tân cia têm; e que, pelo con trá rio, se fos sem as ele i ções
re gu la res, fe i tas por ele i to res cons ci en ci o sos, e se re pre sen tas sem as dis so lu -
ções. De cla rou que a sua opi nião era exa ta men te a in ver sa. Que por isso mes -
mo que se di zia que as ele i ções não ex pres sam a opi não na ci o nal, mas sim a
opi nião das fac ções ou dos ca pan gas de ele i ções e que as dis so lu ções se tor -
nam pe ri go sas, e só ser vem para aba lar e per tur bar a tran qui li da de pú bli ca; é
por isso que ilu din do a Co roa são ver da de i ros ins tru men tos de per se gui ção, e
dão em re sul ta do ele i ções fal si fi ca das e en san güen ta das. Se fos sem  ao con trá -
rio fe i tas por ele i to res cons ci en ci o sos e ver da de i ra men te in te res sa dos na
or dem e tran qui li da de pú bli cas, os re sul ta dos se ri am ou tros. Elas se  fa ri am
sem pe ri go e aba lo, digo, sem pe ri go nem aba lo, ou co mo ções ou fal si fi ca ções.
Ado te-se o sis te ma di re to e cen si tá rio que pro pôs no Se na do quan do fa lou
so bre a res pos ta à Fala do Tro no, to man do-se por base o im pos to pes so al: sir va 
este de qua li fi ca ção, e está cer to que as ele i ções ex pres sa rão a von ta de na ci o -
nal. Enfim, se se diz que as ele i ções não ex pri mem a von ta de na ci o nal, en tão
para que a dis so lu ção? Já se vê que há ma ni fes ta con tra di ção em dis sol ver a
Câ ma ra para con sul tar a opi nião pú bli ca. Ain da mais por esta ra zão não se
deve ado tar a me di da sem pre gra vís si ma da dis so lu ção. De ma is, Se nhor, con -
ti nua o no bre vis con de, se a ins ta bi li da de dos mi nis té ri os é um mal que to dos
la men ta mos, a ins ta bi li da de das Câ ma ras não é me nor mal. Já qua tro anos é um 
pe río do mu i to cur to: o que será in ter cep ta do ele com dis so lu ções fre qüen tes?

Res pon den do à ob ser va ção fe i ta pelo Vis con de de São Vi cen te
que dis se que a Câ ma ra ne ga ra os me i os de go ver no ao mi nis té rio: dis se
que não lhe cons ta va que a Câ ma ra hou ves se ne ga do os me i os de go ver no
ao mi nis té rio; ne gou ape nas sua con fi an ça. Quem ne gou ao mi nis té rio es ses 
me i os foi o Se na do na res pos ta à fala do Tro no, a pon to tal que fa zen do ele
Vis con de de Je qui ti nho nha sen tir essa fal ta à Co mis são e ao Se na do, e pro tes -
tan do con tra ela, res pon deu-lhe por es cár nio um dos mem bros da co mis são 
que ofe re ces se uma emen da. Isto fez o Se na do e vo ta ram pela res pos ta à
fala do Tro no os se na do res que se di zem con ser va do res con tra os prin cí pi os 
car de a is do seu pró prio par ti do. Assim, se a Câ ma ra ti ves se ne ga do os me i os 
de go ver no, o que se po de ria di zer era que a Câ ma ra apren de ra a li ção que
lhe dera o Se na do. Tam bém se dis se que o Bra sil ne ces si ta de um es ta dis ta
há bil nas fi nan ças. De cla rou que a im par ci a li da de e a jus ti ça re cla ma vam
que se dis ses se que o mi nis té rio tran sa to com por tou-se mu i to bem a este
res pe i to: ar re ca dou e fis ca li zou com zelo, dis pen deu com a eco no mia pos sí vel
e pro ce deu a res pe i to do pa pel-mo e da do modo que so le ne men te pro me teu 
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ao cor po le gis la ti vo, pelo que me re cia elo gio. E, fi nal men te não pode de i xar 
de de cla rar que no par ti do da ma i o ria en con trar-se-iam tam bém es ta dis tas
mu i to há be is para a di re ção das fi nan ças. E pe din do a Sua Ma jes ta de Impe ri al
que lhe per mi ta fa lar com toda a fran que za, ao que Sua Ma jes ta de Impe ri al
dig nou-se de fa zer ace no afir ma ti vo, con ti nu ou di zen do que as ca u sas
re mo tas ou pró xi mas da nova si tu a ção que ti nha vin do au men tar as di fi cul -
da des em que se acha va o país, não eram es sas apon ta das na que la con fe -
rên cia. Que ele cada vez mais se con ven cia de que o ho mem po lí ti co era
ver da de i ra men te uma ba lan ça ouro e fio de in ve ja, in jus ti ça e am bi ção. Que 
se pela por ta do Con se lho de Esta do e do Se na do não en tras sem os par ti dos 
evi tar-se-iam mu i tos dos su ces sos gra ves que to dos la men tam e afli gem o
País. Que a es co lha de se na do res de ve ra per ten cer úni ca e ab so lu ta men te à
Co roa; mas com bi nar este prin cí pio com a es ta bi li da de dos mi nis té ri os e
com a am bi ção dos par ti dos que têm as sen to no Se na do! O exem plo da
Ingla ter ra não pode ser vir para o Bra sil. As Cons ti tu i ções são di ver sas, os
cos tu mes e ca rá ter dos dois po vos são di ver sos. Crê, pois, ter com cla re za
ex pli ca do o seu voto. 

Estan do pre en chi do o fim da con fe rên cia, Sua Ma jes ta de Impe ri al
hou ve por bem le van tá-la. E eu, Vis con de de Sa pu caí, mem bro e se cre tá rio
do Con se lho de Esta do, la vrei esta ata que as si no com os con se lhe i ros no
prin cí pio de cla ra dos. Se guem-se as as si na tu ras: Vis con de de Sa pu caí, Vis con de de 
Aba e té, Ber nar do de Sou sa Fran co, Barão de Bom Re ti ro. 

Extra í do de Atas do Con se lho de Esta do. Dir. ger., org. e intr. de José Ho nó rio Ro dri gues. Bra sí lia,
Se na do Fe de ral, 1973-1978. Vol 13. Págs. 50-67.
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97
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DA REPÚBLICA

RIO-GRANDENSE (REVOLUÇÃO FARROUPILHA)

97.1 – PROCLAMAÇÃO DE BENTO GONÇALVES APÓS O
IMPEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

CONSTITUINTE (13 JULHO 1842)

Ao trans mi tir a Sou sa Neto o co man do do Exér ci to para as su mir o
go ver no da Re pú bli ca Rio-Gran den se, Ben to Gon çal ves lan çou,
em 13 de ju lho de 1842, a se guin te pro cla ma ção, com a pro mes sa

de con vo car o “Con gres so Na ci o nal para es ta be le cer as leis fun da men ta is”. 
Rio-gran den ses! 
Ra i ou a au ro ra de vos sa fe li ci da de! Pe los jor na is, ul ti ma men te

rece bi dos, vi mos que os bri o sos pa u lis tas em de fe sa da sua Pá tria co me çaram
a guer ra con tra o ti ra no do Bra sil. Já as fa lan ges pa u lis ta nas mar cham so bre 
o ini mi go co mum, já os sa té li tes da es cra vi dão têm re ce bi do so bre suas
crimi no sas ca be ças o afi a do gume das es pa das dos li vres. 

Qu an tos bri lhan tes su ces sos vão de sen vol ver-se! 
Rio-gran den ses! A épo ca da li ber da de e da jus ti ça vai ser mar ca -

da em nos sa his tó ria! 
No meio de tão fa us tos aus pí ci os, o go ver no da Re pú bli ca

Rio-Gran den se vai quan to an tes con vo car o Con gres so Na ci o nal para es ta be le -
cer às leis fun da men ta is, por que tan to al me jam os ver da de i ros re pu bli ca nos.

Para le var a efe i to tão gran di o sa obra, eu vou di ri gir o leme do
go ver no, en tre gan do o co man do do Exér ci to ao Ge ne ral Antô nio Neto. 

Rio-gran den ses! Re u ni-vos ao re dor des te va len te che fe; obe de -
cei-lhe, cum pram as suas or dens; aju dai-o. 

Cor rei à por fia con tra os opres so res do vos so país. 
O Bra sil em mas sa se le van ta como um só ho mem para sa cu dir o 

fér reo jugo do se gun do Pe dro. 



É este o mo men to de mos trar des ao mun do que sois rio-gran -
den ses. 

Se as sim fi zer des, ve re is em bre ve tre mu lar o es tan dar te tri co lor
em to dos os pon tos da Re pú bli ca; os rio-gran den ses ilu di dos vi rão aos vos sos
bra ços, e não só sal va re is a Pá tria, como se re is os li ber ta do res do Bra sil in te i ro.

Viva a li ber da de! 
Vi vam os rio-gran den ses! 
Vi vam os nos sos ir mãos pa u lis tas! 
Viva a fu tu ra Assem bléia do Rio Gran de! 
Qu ar tel-Ge ne ral, Ca ce qui, 13 de ju lho de 1842. 

Ben to Gon çal ves da Sil va

Extra í do de impres so avul so.
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97.2 – TRANSFERÊNCIA DA DATA DE INSTALAÇÃO
 DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE -

DECRETO (10 NOVEMBRO 1842) 

Ale gre te, 10 de no vem bro de 1842; 7º da Inde pen dên cia e da
Re pú bli ca. 
Não ten do sido pos sí vel con clu ir-se a pron ti fi ca ção da casa, em

que deve tra ba lhar a Assem bléia Cons ti tu in te des te Esta do, con vo ca da por
de cre to de 3 de agos to do cor ren te ano, fi can do por este mo ti vo pri va da sua 
ins ta la ção, como fora de ter mi na do, para o dia 6 do cor ren te mês, o go ver no
da Re pú bli ca há por bem trans fe rir a mes ma ins ta la ção para o dia 1º do pró -
xi mo mês de de zem bro des te mes mo ano. 

O ci da dão José Pe dro so de Albu quer que, mi nis tro e se cre tá rio de 
Esta do dos Ne gó ci os da Jus ti ça e in te ri no do Inte ri or, as sim o te nha en ten -
di do e faça exe cu tar com os des pa chos ne ces sá ri os. 

Ben to Gon çal ves da Sil va
José Pe dro so de Albu quer que

Extra í do de Ame ri ca no, 16 de no vem bro de 1842.
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97.3 – FALA DE BENTO GONÇALVES NA ABERTURA DA
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DE ALEGRETE

(1º DEZEMBRO 1842)

Se nho res re pre sen tan tes da na ção rio-gran den se! 
De po is da he rói ca re vo lu ção que ope ra mos con tra os opres so res

   da nos sa pá tria, de po is de uma luta obs ti na da, que por es pa ço de
sete anos ab sor ve os nos sos cu i da dos, che gou, fi nal men te, a épo ca em que
sem gran de ris co se ve ri fi ca vos sa re u nião, exi gi da al ta men te pelo voto
pú bli co. 

Meu co ra ção pal pi ta de pra zer ven do hoje as sen ta dos nes te ve ne -
ran do re cin to os es co lhi dos do povo, em quem es tão fun da das as mais be las 
es pe ran ças do nos so país. Eu me con gra tu lo con vos co. 

Por de cre to de 10 de fe ve re i ro de 1840, con vo quei uma Assem -
bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Esta do, mas acon te ci men tos im pre vis tos, 
ori gi na dos pela guer ra em que es ta mos em pe nha dos, cuja his tó ria não vos é 
es tra nha, pri va ram que se fi zes se a úl ti ma apu ra ção dos vo tos. 

Um ma ni fes to fiz pu bli car em 29 de agos to de 1838, ex pon do
am pla men te os mo ti vos de nos sa re sis tên cia ao go ver no de S.M. o Impe ra dor
do Bra sil, mo ti vos im pe ri o sos, que nos obri ga ram a se pa rar da fa mí lia
bra si le i ra. 

Se me não é dado anun ci ar-vos o so le ne re co nhe ci men to da nos sa
in de pen dên cia po lí ti ca, gozo ao me nos a sa tis fa ção de po der afi an çar-vos
que não só as re pú bli cas vi zi nhas, como gran de par te dos bra si le i ros,
sim pa ti zam com a nos sa ca u sa. 

Mui do lo ro so me é o ter de ma ni fes tar-vos que o Go ver no Impe -
ri al, sur do à voz da hu ma ni da de, e com es can da lo so des pre zo dos mais
sãos prin cí pi os da ciên cia do Di re i to, nu tre ain da a per ti naz pre ten são de
re du zir-nos pela for ça, e por em meu pro fun do pe sar se di mi nui com a gra ta
re cor da ção de que a ti ra nia acin to sa exer ci da por ele nas pro vín ci as tem
des per ta do o ina to brio dos bra si le i ros, que já fi ze ram re tum bar o gri to da
re sis tên cia em al guns pon tos do Impé rio. 

É as sim que seu po der se de bi li ta e se apro xi ma o dia em que,
ba ni da a re a le za da ter ra de San ta Cruz, nos ha ve mos de re u nir para es tre i tar



la ços fe de ra is à mag nâ ni ma na ção bra si le i ra, a cujo grê mio nos cha ma a
na tu re za e nos sos mais ca ros in te res ses. 

To da via, o que deve ins pi rar-nos mais con fi an ça, o que deve
con ven cer-nos de que ao fim tri un fa rão nos sos prin cí pi os po lí ti cos é o va lor 
e cons tân cia de nos sos com pa tri o tas; é ao fim a re so lu ção em que se acham
de sus ten tar a todo o cus to a in de pen dên cia do país. 

De ba i xo de tão li son je i ros aus pí ci os co me çam os vos sos tra ba lhos e 
ces sa des de já o po der dis cri ci o ná rio, de que fui in ves ti do pe las atas da mi nha
no me a ção. Cum prin do, pois, as con di ções com que fui ele i to, eu o de po nho
em vos sas mãos. 

A pri me i ra ne ces si da de do Esta do é uma Cons ti tu i ção po lí ti ca,
ba se a da so bre os prin cí pi os pro cla ma dos no me mo rá vel dia 6 de no vem bro
de 1836. A es ta bi li da de da po lí ti ca in te ri or está li ga da com este gran de ato,
que há de ne ces sa ri a men te au men tar a nos sa for ça mo ral. 

Bem pe ne tra dos da im por tân cia da nos sa mis são e das cir cuns -
tân ci as ex cep ci o na is em que nos acha mos, a vós cum pre de cre tar os me i os,
re cur sos e ele men tos com que deve con ta o go ver no para o bom de sem pe nho
das suas fun ções. 

Se jul gar des con ve ni en te le gis lar so bre ou tros ob je tos, lem -
brai-vos de que a mo ral pú bli ca, a se gu ran ça in di vi du al e de pro pri e da de
exi gem pron tas re for mas nas leis, que pro vi so ri a men te ado ta mos, pou co
ade qua das às nos sas atu a is cir cuns tân ci as. 

Se nho res re pre sen tan tes da na ção rio-gran den se! A fe li ci da de e a 
sor te da Re pú bli ca está hoje em vos sas mãos. A pru dên cia, a sa be do ria e a
mo de ra ção, com que vos con du zir des du ran te a vos sa mis são, acre di ta rá
sem dú vi da a no bre con fi an ça que tem em vós de po si ta dos nos sos con ci da dãos.

Pe las di fe ren tes se cre ta ri as de Esta do se vos da rão to dos aque les
es cla re ci men tos, que ti ver des por bem exi gir. 

Está aber ta a ses são.

Extra í do de SPALDING, Wal ter. A Epo péia Far rou pi lha. Bi bli o te ca do Exér ci to Edi to ra. Rio de
Ja ne i ro, 1963. Págs. 366-368.
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97.4 – PROCLAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS
TRABALHOS DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

(9 JANEIRO 1843)

Por fim, em 9 de ja ne i ro de 1843, a Assem bléia Cons ti tu in te en cer ra va
os seus tra ba lhos, lan çan do a se guin te pro cla ma ção: 

Rio-gran den ses! 
Está sa tis fe i to o voto na ci o nal; che gou fi nal men te a épo ca em

que vos sos re pre sen tan tes re u ni dos em Assem bléia Ge ral vão for mar a
cons ti tu i ção po lí ti ca ou a lei fun da men tal do Esta do. 

Des de o pri me i ro pe río do da nos sa re vo lu ção, des de o pri me i ro
gri to da nos sa in de pen dên cia, é este sem dú vi da um dos su ces sos mais
me mo rá ve is, que deve ocu par um dia as pá gi nas da His tó ria. Den tro em
pou co tem po o edi fí cio so ci al será le van ta do so bre ba ses cer tas e inal te rá ve is.

Com pre en den do bem toda a ex ten são de seus de ve res, fiéis a seu 
ju ra men to e li ga das so bre tu do à vos sa sor te pe los vín cu los de san gue, de
in te res se e da po lí ti ca, vos sos man da tá ri os não pe dem ter ou tra gló ria, que
seja alhe ia da vos sa fe li ci da de. 

Os di re i tos do ho mem, es ta be le ci dos em prin cí pi os tão só li dos e
du rá ve is como a mo ral eter na, a di vi são dos po de res cons ti tu ci o na is fir ma da
so bre a lei, a pro pri e da de e a se gu ran ça in di vi du al com bi na das com in te res se
e a se gu ran ça pú bli ca, a cor res pon dên cia e har mo nia dos di re i tos com os
de ve res do ci da dão, a li ber da de in di vi du al e o bem-es tar da so ci e da de
ga ran ti da pela res pon sa bi li da de dos fun ci o ná ri os e pela li ber da de de ex pri mir
os pen sa men tos, al gu mas leis fi nal men te re cla ma das pela ne ces si da de
pú bli ca, eis os prin cí pi os e as con di ções do nos so pac to so ci al, eis a im por -
tan te e ár dua mis são de vos sos re pre sen tan tes. 

O amor da or dem, da jus ti ça, da mo de ra ção e da pru dên cia será
a nor ma de seus atos; res pe i to às leis, obe diên cia ao go ver no e às au to ri da des
cons ti tu í das deve ser o nor te da vos sa con du ta. 

Cer rai os ou vi dos às ma lig nas su ges tões da que les que in ten tam
se me ar en tre vós a dis cór dia e a in tri ga: os que as sim pro ce dem são vos sos
ini mi gos; po dem ser mo vi dos pelo in te res se e pela vin gan ça, mas nun ca



pelo bem pú bli co. A união é o sím bo lo da for ça; sem ela ca i re mos ví ti mas
de nos sos opres so res. 

Rio-gran den ses! Lem brai-vos que a ca u sa da li ber da de está iden -
ti fi ca da com a gran de obra da in de pen dên cia, e não po de is go zar de uma
sem sus ten tar a ou tra. 

O Impe ra dor do Bra sil, fas ci na do pelo erro e pelo con se lho de
pér fi dos cor te sãos, sur do à voz da ra zão e da hu ma ni da de, aca ba de fa zer
os úl ti mos es for ços para re du zir-vos a seu an ti go do mí nio; a se du ção e a
for ça são os me i os com que pre ten de con ven cer-vos; des pre zar os ar ti fí ci os
da pri me i ra e cor rei ás ar mas para re pe lir a se gun da. 

Con ci da dãos! Os des ti nos da pá tria de pen dem prin ci pal men te
de vos sa cons tân cia e va lor. Nes ta luta da li ber da de con tra a ti ra nia, vós
ten des dar um exem plo he rói co dos mais no bre e de sin te res sa do pa tri o tis mo;
vos sos cho ro sos sa cri fí ci os as saz pro vam quan to pode uma na ção ge ne ro sa
e mag nâ ni ma, que ju rou não ser es cra va. 

Com ple tai vos sa obra e mos trai ao mun do o belo es pe tá cu lo de
um povo, que por mo de ra ção é ca paz da li ber da de e por sua co ra gem sabe
con quis tar a in de pen dên cia. 

Sala das Ses sões da Assem bléia Cons ti tu in te e Le gis la ti va, em
Ale gre te, 9 de ja ne i ro de 1843. 

Extra í do de BONAVIDES, Pa u lo, e PAIS DE  ANDRADE. His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil. Edi -
to ra Paz e Ter ra, Bra sí lia-DF. 1988. Págs. 628-629.
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97.5 – RESPOSTA DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE
 À FALA DE BENTO GONÇALVES

 (17 JANEIRO 1843)

Exmo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca. 
A Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te, de quem so mos ór gão, ou viu

     com in di zí vel pra zer o dis cur so que V. Exa lhe di ri giu na aber tu ra
da pre sen te ses são. 

Ela exul ta, de jú bi lo, por co me çar seus tra ba lhos numa épo ca em
que, com apla u so de toda a Re pú bli ca, rege ain da o leme do Esta do aque le
mes mo ci da dão que al çou pri me i ro o gri to de re sis tên cia à ti ra nia, mos tran do
a seus com pa tri o tas, na gran de obra da li ber da de e in de pen dên cia, a es tra da
hon ro sa de uma gló ria imor tal.

A Assem bléia lou va e agra de ce a so li ci tu de e es me ro com que
V. Exa tem ve la do so bre os des ti nos da Na ção, con vo can do, por tan to, em
10 de fe ve re i ro de 1840, um Con gres so Cons ti tu in te e lo cal, que não pôde en -
tão re u nir-se pe las cir cuns tân ci as da guer ra. 

Ela re co nhe ce que era im pos sí vel a sua ins ta la ção na que le tem po,
por que hoje mes mo ain da se ouve o es tron do dos ca nhões, com que o
Impe ra dor do Bra sil ame a ça ta lar de novo nos sos cam pos. 

O ma ni fes to pu bli ca do em 29 de agos to de 1838, so bre os mo ti vos
que de ram lu gar à pro cla ma ção de nos sa in de pen dên cia, é mais uma pro va
de zelo e pa tri o tis mo com que V. Exa tem sa bi do cum prir as fun ções do alto 
em pre go que lhe foi con fi a do. 

São de gran de com pla cên cia para a Assem bléia as sim pa ti as que
têm com nos sos prin cí pi os po lí ti cos os re pu bli ca nos vi zi nhos e gran de par te 
dos bra si le i ros, se gun do V. Exa afi an çou. 

Ain da não foi so le ne men te re co nhe ci da nos sa in de pen dên cia; é
de su por que um dia nos seja ou tor ga do este ato de jus ti ça. 

A Assem bléia, pe ne tra da da mais acer ba dor, ob ser va a te na ci da de
com que o go ver no Impe ri al do Bra sil pre ten de re du zir-nos pela for ça;
mas na di vi na pro vi dên cia, na san ti da de de nos sa ca u sa, na in tre pi dez e
cons tân cia do Exér ci to rio-gran den se, es pe ra que a fim tri un fem nos sos



prin cí pi os; qui çá raie en tão um dia de gló ria, em que pos sa ve ri fi car-se a
li son je i ra idéia de nos sa união à gran de fa mí lia bra si le i ra, pe los la ços da
mais es tre i ta Fe de ra ção. 

Vo tan do o mais pro fun do res pe i to aos prin cí pi os tu te la res das 
li ber da des pú bli cas, a Assem bléia Ge ral ace i ta o pre ci o so de pó si to, que
V. Exª lhe con fi ou, en tre gan do-lhe os po de res ex tra or di ná ri os de que foi
in ves ti do no mo men to de sua ele i ção, mas, con ven ci da das cir cuns tân ci as
ex cep ci o na is em que nos acha mos, pro tes ta con ce der ao go ver no to dos os
me i os, re cur sos e fa cul da des in dis pen sá ve is ao bom de sem pe nho da sua
im por tan te mis são; cer ta como está de que V. Exª fará uso de las com o mes mo
acer to e pru dên cia de que tem dado ao país e ao mun do o mais so le ne tes te -
mu nho.

A Assem bléia fará os ma i o res es for ços para or ga ni zar a Cons ti tu i ção 
Po lí ti ca do Esta do e, bem que se ocu pe des te im por tan te de ver, não de i xa rá, 
to da via, de pro mul gar as leis que fo rem re cla ma das pelo im pé rio das mais
ur gen tes ne ces si da des pú bli cas. 

A Assem bléia afi an ça todo o seu apo io e co ad ju va ção ao Go ver no, 
en quan to for di ri gi do pelo bem da pá tria, e es pe ra que o re sul ta do dos seus
tra ba lhos cor res pon de rá à con fi an ça que nela de po si ta ram os nos sos con ci -
da dãos. 

Sala das Ses sões da Assem bléia Ge ral, Ale gre te, 17 de ja ne i ro de
1843.

Extra í do de SPALDING, Wal ter. A Epo péia Far rou pi lha. Bi bli o te ca do Exér ci to Edi to ra. Rio de
Ja ne i ro, 1963. Págs. 368-370.
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98

REFORMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
NEGÓCIOS DA FAZENDA – TARIFA ALVES BRANCO –

LEI Nº 348 (19 ABRIL 1844) 

Re for man do a Se cre ta ria de
Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da, em
vir tu de do art. 44 da Lei de 21 de ou tu bro 
de 1843.

Hei por bem or de nar que se po nha em exe cu ção o pla no para a
re for ma da Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da, e ta be la 
de emo lu men tos, fe i tos em vir tu de do art. 44, § 7º do art. 7º da

Lei de 21 de ou tu bro de 1843, e que com este ba i xam, as si na dos por Ma no el 
Alves Bran co, con se lhe i ro de Esta do, mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Fa zen da e pre si den te do Tri bu nal do Te sou ro Pú bli co Na ci o nal,
que as sim o te nha en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em
19 de abril de 1844, 23º da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor

Ma nuel Alves Bran co

Pla no para a nova or ga ni za ção da Se cre ta ria de Esta do dos
Negó ci os da Fa zen da, a que se re fe re o de cre to da data des te

Art. 1º A Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da será
com pos ta de um ofi ci al ma i or, qua tro Ofi ci a is, qua tro ama nu en ses, qua tro
pra ti can tes, um por te i ro, um aju dan te des te e de qua tro cor re i as a ca va lo. 

Art. 2º Ofi ci al ma i or ven ce rá o or de na do de dois con tos e quatro -
centos mil-réis; os ofi ci a is um con to e du zen tos mil-réis; os ama nu en ses



oito cen tos mil-réis; os pra ti can tes se is cen tos mil-réis; o por te i ro oi to cen tos
mil-reis; o aju dan te des te se is cen tos mil-réis; e cada um dos cor re i os oitocen tos 
mil-réis, in clu í da nes ta quan tia a des pe sa com o far da men to, ca val ga du ra e
ar re i as. Exce tu am-se os ama nu en ses atu a is, que con ti nu a rão a per ce ber o
or de na do de no ve cen tos mil-réis, que ora tem, até que se jam pro mo vi dos a
ofi ci a is ou te nham ou tro des ti no. 

Art. 3º Os aces sos para os lu ga res de ofi ci a is e ama nu en ses da
Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da se rão re gu la dos pe las dis po -
si ções da Lei de 4 de ou tu bro de 1831. 

Não po de rá ser no me a do pra ti can te quem não ti ver as ha bi li ta ções
exi gi das pelo art. 96 da re fe ri da lei. 

Art. 4º A Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da será
di vi di da em Se ções, pela ma ne i ra que for de sig na da pelo mi nis tro e se cre tá rio
de Esta do. 

Art. 5º O ins pe tor-ge ral do Te sou ro é o che fe da Se cre ta ria de
Esta do, na for ma do art. 22 da Lei de 4 de ou tu bro de 1831, e por isso com pe -
te-lhe a ins pe ção e di re ção dos tra ba lhos dela, exer ci tan do-a por in ter mé dio 
do ofi ci al ma i or. 

Art. 6º To dos os em pre ga dos da Se cre ta ria se rão su bor di na dos
ao ofi ci al ma i or, e cum pri rão quan to lhes for or de na do por ele, re la ti va men te
ao ser vi ço da mes ma Se cre ta ria. O ofi ci al ma i or terá o di re i to de ad mo es tar
e re pre en der os re fe ri dos em pre ga dos pu bli ca men te, quan do não bas ta rem
as ad mo es ta ções, e re pre en sões que ti ver em pre ga do em par ti cu lar. Se po rém
o caso exi gir pena mais se ve ra, re pre sen ta rá ao ins pe tor-ge ral para pro ce der 
nos ter mos da Lei de 4 de ou tu bro de 1831, arts. 12 e 107. 

Art. 7º Nos im pe di men tos do ofi ci al ma i or fará as suas ve zes o
ofi ci al que o mi nis tro da Fa zen da hou ver de de sig nar. 

Art. 8º Os em pre ga dos que fal ta rem sem mo ti vo jus ti fi ca do, a
ju í zo do ofi ci al ma i or, per de rão par te do or de na do e emo lu men tos cor res -
pon den tes aos dias em que não com pa re ce rem, o qual re ver te rá em be ne fí cio
do Co fre Ge ral. Nas mes mas pe nas in cor re rão os que se au sen ta rem an tes
da hora, sem per mis são do ins pe tor-ge ral, ou na sua au sên cia do ofi ci al ma i or.

Art. 9º Os emo lu men tos da Se cre ta ria se rão re gu la dos pela ta be la
ane xa a este pla no e di vi di dos pe los ofi ci al ma i or. Ofi ci a is, ama nu en ses e
por te i ro, ten do po rém este tão-so men te me ta de do que per ce be rem aque les.

Art. 10. Os em pre ga dos da Se cre ta ria de Esta do guar da rão in vi o lá -
vel se gre do so bre os ne gó ci os que o exi gi rem, e so bre as de ci sões do go ver no,
e qua is quer des pa chos an tes de se rem pu bli ca dos. Os que o con trá rio pra ti ca -
rem, sen do dis so con ven ci dos, se rão pela pri me i ra vez ad ver ti dos pu bli ca men te
pelo ins pe tor-ge ral, e na re in ci dên cia in cor re rão na pena de de mis são. 

Art. 11. O ex tra vio de pa péis será pu ni do, pela pri me i ra vez, com 
a pena de sus pen são por um a três me ses, e na re in ci dên cia com a de de -
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mis são. Os er ros de Ofí cio co me ti dos com co nhe ci men to de ca u sa, e ain da
mes mo por ig no rân cia ou omis são in des cul pá vel se rão pu ni dos, pela pri -
me i ra vez, com uma ad ver tên cia fe i ta em pú bli co ao em pre ga do pelo ofi ci al 
ma i or, pela se gun da vez, com a pena de sus pen são de vin te a ses sen ta dias,
im pos ta pelo ins pe tor-ge ral, e pela ter ce i ra com a de de mis são. 

Art. 12. Os em pre ga dos que ti ve rem ser vi do por mais de vin te e
cin co anos sem nota, ou erro de ofí cio, po de rão, se o re que re rem, ser apo -
sen ta dos pelo Go ver no com or de na do por in te i ro; os que an tes de com ple tar o 
dito pra zo fi ca rem im pos si bi li ta dos por mo lés ti as se rão apo sen ta dos com
um or de na do pro por ci o nal ao tem po que ti ve rem ser vi do, não ten do nota
ou erro de Ofí cio; mas nun ca po de rá ser apo sen ta do o que não con tar dez
anos de ser vi ço. 

Art. 13. O go ver no fica au to ri za do a al te rar as dis po si ções des te
pla no, ex ce to so bre o nú me ro de em pre ga dos se seus or de na dos, emo lu -
men tos e apo sen ta do ri as. 

Rio de Ja ne i ro, 19 de abril de 1844.

 Ma nuel Alves Bran co
TABELA DOS EMOLUMENTOS, QUE DEVEM PERCEBER NA
 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 

De no me a ção para em pre go ou co mis são, con ces são de or de na -
do, apo sen ta do ria ou gra ti fi ca ção anu al:

Até 100$ in clu si ve · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5$000
” 200$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10$000
” 300$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15$000
” 400$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20$000
” 500$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25$000
” 750$ ex clu si ve · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30$000
” 1:000$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35$000
” 1:500$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37$500
” 2:000$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40$000
” 3:000$ dito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 45$000
” 3:000$ para cima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50$000

De fe i tio de car tas ou al va rás · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6$000
De avi sos ou por ta ri as ex pe di dos a fa vor de par tes · · · · · · · · · · · · · · 4$000
De di tos com sal va, ou se gun das vias – me ta de do que se paga pe los ori -

gi na is.
De cada ver ba em car ta, al va rá ou por ta ria · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1$000
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De li cen ça con ce di da tem po ra ri a men te a em pre ga dos com ven -
ci men to de or de na do ou gra ti fi ca ção, em todo ou em par te, por cada
mês de licen ça.
Sen do o ven ci men to anu al con ce di dos de me nos de 1:000$ · · · · · 2$000
Sen do de 1:000$ até 2:000$ ex clu si ve· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2$500
De 2:000$ para cima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3$000
De li cen ça sem ven ci men tos, por cada mês · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1$000
De qual quer ou tra li cen ça ou dis pen sa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6$000
De Cer ti dões, por cada la u da · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1$000
De bus cas. – O mes mo que leva o car tó rio do te sou ro, em vir tu de do art. 41 

da Lei de 4 de ou tu bro de 1831.
De re mo ção de ten ça, pen são ou ou tro ven ci men to de uma para

ou tra fo lha · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6$000
De pas sa por tes ou por ta ri as para vi a jar. – O mes mo que está mar ca do para 

a Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

 Rio de Ja ne i ro, 19 de abril de 1844. 

Ma nuel Alves Bran co

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1844. Tomo VII. Par te 2. Rio de Ja ne i ro, Tipo -
gra fia Na ci o nal, 1845. Págs. 42-46.
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99
BILL ABERDEEN

99.1 – PROTESTO DA LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL EM
LONDRES CONTRA O PROJETO DO
BILL ABERDEEN (25 JULHO 1845) 

  York Pla ce, 25 de ju lho de 1845

Na gra ve si tu a ção em que os re cen tes atos do go ver no bri tâ ni co
co lo cam as re la ções do Bra sil com a Grã-Bre ta nha, jul ga ria o
aba i xo-as si na do, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten -

ciá rio de S. M. o Impe ra dor do Bra sil, fal tar aos seus de ve res ime di a tos se
não de cli nas se, em nome do seu país, toda e qual quer res pon sa bi li da de
pe ran te S. Exª o mu i to hon ra do con de de Aber de en, prin ci pal men te se cre tá -
rio de es ta do de S.M. Bri tâ ni ca na re par ti ção dos ne gó ci os es tran ge i ros. 

O aba i xo as si na do po de ria exi mir-se de acres cen tar que, ex pres -
san do-se por esta for ma, tem com mais es pe ci a li da de em vis ta o pro je to de
lei apre sen ta do por lor de Aber de en, e em dis cus são atu al men te em um dos
ra mos da le gis la tu ra des te país.

 Antes po rém de ocu par-se com esta lei, que tem de al te rar por
uma for ma tão de sa gra dá vel as re la ções en tre o Bra sil e a Ingla ter ra, exa mi -
na rá o aba i xo as si na do a pró pria me di da que o seu go ver no ado tou, e que se
diz ha ver mo ti va do por par te de S. Exª um tão sé rio pro ce di men to.

O Bra sil com pro me teu-se pela Con ven ção de 23 de no vem bro de 
1826 a cum prir to das as cláu su las con ven ci o na das em 1815, 1817 e 1823 en tre 
a Grã-Bre ta nha e Por tu gal para a abo li ção do trá fe go de es cra vos: nes se
nú me ro en tra va a cri a ção de co mis sões mis tas, as qua is de ve ri am to mar
ex clu si va men te co nhe ci men to das in fra ções da que las di ver sas con ven ções,
e jul gar os na vi os que cri mi no sa men te se em pre gas sem no dito trá fe go.



Entre tan to, a du ra ção da Con ven ção de 1817, que tais co mis sões
mis tas criou, não era ili mi ta da, e o go ver no im pe ri al, de po is de ter pre tendi do 
in fru ti fe ra men te pôr-lhes ter mo no ano de 1831, ado tou fi nal men te o pa re -
cer do go ver no bri tâ ni co, o qual, em uma nota de 16 de agos to do mesmo ano, 
sig ni fi cou mui dis tin ta men te à le ga ção im pe ri al nes ta cor te que as re fe ri das
co mis sões mis tas não po de ri am ces sar as suas fun ções an tes do dia 13 de
mar ço de 1845. 

Cla ro fica pois que a ces sa ção das co mis sões mis tas, no ti fi ca da
pelo go ver no im pe ri al, não é em pri me i ro lu gar, como se tem que ri do in si nu -
ar, um ato ar bi trá rio da sua par te; an tes pelo con tra rio é o sim ples com ple -
men to das pró pri as vis tas do go ver no bri tâ ni co, for mu la das pela for ma
mais ex plí ci ta e ca te gó ri ca pelo seu le gí ti mo ór gão o se cre tá rio de Esta do
que di ri giu a re par ti ção dos ne gó ci os es tran ge i ros em 1831. 

Se, pois, é evi den te men te, le gal a de ci são do go ver no de S. M. I.,
di fí cil não se ria para o ba i xo as si na do pro var que ela tem ou tros sim o me re -
ci men to adi ci o nal da opor tu ni da de. 

Com efe i to, à face dos do cu men tos ofi ci a is, que o go ver no bri tâ ni co 
faz pu bli car anu al men te (Sla ve Tra de pa pers), é fá cil re co nhe cer-se que lon ge
es ta vam as co mis sões mis tas de atin gi rem o ob je to os ten si vo de sua ins ti tu i ção:
em lu gar da es cru pu lo sa ob ser vân cia das ins tru ções con ven ci o na das en tre
as duas Co ro as, e que se elas de co mum acor do po de ri am le gal men te al te rar, 
am pli fi car ou res trin gir, os fun ci o ná ri os in gle ses das co mis sões mis tas es ta -
be le ci das no Rio de Ja ne i ro e em Ser ra-Leoa pro ce di am em con for mi da de
de or dens par ti cu la res ex pe di das pela re par ti ção dos ne gó ci os es tran ge i ros,
não so men te com vi o la ção di re ta das es ti pu la ções que aca ba o aba i xo as si -
na do de re cor dar, po rém tam bém con tra as re pre sen ta ções com bi na das do
go ver no im pe ri al jun to à le ga ção de S. M. Bri tâ ni ca e do aba i xo as si na do
jun to a Lor de Aber de en. 

O aba i xo as si na do re cor re rá ain da à mes ma fon te ofi ci al (Sla ve
Tra de pa pers) para sus ten tar que as ou tras par tes da Con ven ção de 1817
não eram ob ser va das com mais fi de li da de. 

E, na ver da de, em cada pá gi na da que la pu bli ca ção se en con tra
efe ti va men te a pro va ir re fra gá vel de vi o la ções as mais odi o sas: o di re i to de
vi si ta exer ci do vi o len ta men te, a al can ce das ba te ri as bra si le i ras nas águas
ter ri to ri a is do Impé rio, por ve zes mes mo no in te ri or de seus por tos; de sem -
bar ques com for ça ar ma da em di fe ren tes pon tos da cos ta em pre sen ça das
au to ri da des lo ca is, e com me nos pre zo de suas re pre sen ta ções; nu me ro sas
apre en sões ar bi trá ri as, gra tu i tas; e to das es tas ofen sas e aten ta dos à na ci o -
na li da de bra si le i ra, des fru tan do uma im pu ni da de re vol tan te, de vi da em
gran de par te à anar quia a que se acha vam re du zi das as co mis sões mis tas
pe las ra zões já aci ma ale ga das pelo aba i xo as si na do. 

Esta va, pois, o go ver no im pe ri al no seu di re i to quan do no ti fi cou
a ces sa ção das cláu su las da Con ven ção de 1817, e esta me di da se ex pli ca
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na tu ral men te se se en ca rar a si tu a ção atu al das co i sas com sos se go e im par -
ci a li da de. 

É im por tan te, po rém, que se ob ser ve aqui que o go ver no de
S. M. I. se apres sou a pro vi den ci ar para que da ces sa ção das co mis sões mis tas
e das ou tras cláu su las da Con ven ção de 1817 que com elas ex pi ram não
resul tas se a im pu ni da de para os sú di tos do Impe ra dor, que, de en con tro
aos de cre tos vi gen tes, fos sem cul pa dos de qual quer em pre sa de in tro du ção
de ne gros no ter ri tó rio do Impé rio. Com este fim uni ca men te e que se redi -
gi ram as cir cu la res dos mi nis tros da Jus ti ça e da ma ri nha, que se pu bli ca -
ram ofi ci al men te no Rio de Ja ne i ro, na mes ma oca sião em que o enviado
de S. M Bri tâ ni ca re ce bia do mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros de S. M. I.
a comuni ca ção com que o aba i xo-assinado tem a hon ra de ocu par-se nes te
mo mento.

Se ria, pois, su pér flua a in ter ven ção do go ver no de S.M. Bri tâ ni ca
para su prir a ces sa ção das co mis sões mis tas, ain da mes mo que a sua le ga li -
da de fos se sus ce tí vel de de mons tra ção mais sa tis fa tó ria, e um pou co mais
con clu den te que a re da ção do art. 1º da Con ven ção de 1826 em que se
pretende apo i ar. 

De po is da ra ti fi ca ção des ta Con ven ção por S. M. Bri tâ ni ca, o
go ver no in glês fez pas sar um bill para que ela se pu ses se em exe cu ção, e os
sú di tos in gle ses que vi o las sem a cláu su la do art. 1º es ta vam já efe ti va men te
equi pa ra dos aos pi ra tas, e su je i tos às mes mas pe nas que es tes, em con for -
mi da de das dis po si ções an te ri o res da lei de 1824. (V. G. V. Cap. CXIII.) 

O que o par la men to in glês pra ti cou a res pe i to dos sú di tos de S. M.
Bri tâ ni ca e so men te a le gis la tu ra bra si le i ra que tem o di re i to de fazê-lo a
res pe i to dos sú di tos de S. M. I. 

O aba i xo as si na do nada faz mais que emi tir uma opi nião de cuja
exa ti dão está pro fun da men te con ven ci do quan do afir ma que a in ter pre ta ção
con trá ria que se dá ao ar ti go ci ta do está em opo si ção fla gran te com to dos os 
prin cí pi os re ce bi dos em ma té ria de ju ris pru dên cia in ter na ci o nal, e nada
me nos im por ta em úl ti ma aná li se que o tri un fo e o abu so da for ça con tra as
má xi mas sa lu ta res e con ser va do ras con sa gra das pelo di re i to das gen tes. 

O aba i xo as si na do re su mi rá em pou cas pa la vras a pe no sa im pres -
são que sen te quan do es cre ve es tas li nhas para de cla rar que, se pu des sem
re a li zar-se tais vis tas, e se, em vir tu de des te bill, acon te ces se al guns bra si le i ros
per de rem a vida, não he si ta ria o aba i xo as si na do em qua li fi car tais exe cu ções
de as sas sí ni os ju rí di cos pe ran te Deus e os ho mens. 

Ao aba i xo as si na do re pug na a idéia de que te nha por ven tu ra
que de plo rar uma tal ca la mi da de: esse bill vi o la in con tes ta vel men te o di re i to
pú bli co; e o aba i xo as si na do faz am pla jus ti ça aos tri bu na is in gle ses para
não du vi dar de que, ain da que tal lei pas sas se como está con ce bi da, o es tig ma
ori gi nal e a nu li da de ra di cal de que se tra ta fos sem no bre men te in vo ca dos a 
prol dos in fe li zes a quem pre ten des sem apli car as mons tru o sas dis po si ções
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de uma lei ex pres sa e ex clu si va men te fe i ta e pro mul ga da por um par la men to 
in glês para se rem con de na dos sú di tos bra si le i ros. 

No en tan to, per ten cen do a ini ci a ti va des ta lei ao go ver no de S.
M. Bri tâ ni ca, o aba i xo-assinado para man ter e re ser var os di re i tos do
Impe rador, seu au gus to amo, e os in te res ses dos sú di tos de S. M. I., cum pre 
o seu rigo ro so de ver, pro tes tan do pela for ma mais so le ne, como pro tes ta
pela presen te, con tra a cláu su la de qual quer lei es tran ge i ra que con de nas se
um bra si le i ro (quan to à sua vida e bens) ape nas que só com pe tis se as leis
do seu país in fli gir-lhe, ata can do, mes mo so men te por esse fato, as prer ro ga -
tivas da Co roa Impe ri al do Bra sil, as sim como a sua in de pen dên cia e so be -
ra nia.

O aba i xo as si na do roga a Lor de Aber de en que se dig ne acu sar-lhe
a re cep ção do pre sen te pro tes to, e tem a hon ra de re no var a S. Exª os pro tes tos 
da sua mais alta con si de ra ção. 

José Mar ques Lis boa

A S. Exa o mu i to hon ra do con de de Aber de en.

Extra í do de Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Asem bléia Ge ral Le gis la ti va Cons ti tu -
ci o nal na 3a Ses são da 6a Le gis la tu ra pelo Mi nis tro Ba rão de Cairu. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia Impe -
ri al Edi to ra J. Vil le ne u ve Comp. 1846. No tas Págs. 6-7. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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99.2 – SUJEIÇÃO DOS NAVIOS DE BANDEIRA BRASILEIRA
DE TRÁFICO DE ESCRAVOS A TRIBUNAIS DA MARINHA

INGLESA E AO ATAQUE PELOS NAVIOS INGLESES –
ATO DO PARLAMENTO BRITÂNICO

(8 AGOSTO 1845)  

Ato do Par la men to bri tâ ni co,
que su je i ta os na vi os bra si le i ros que fi ze ram
o trá fi co de es cra vos ao alto tri bu nal do
Almi ran ta do e a qual quer tri bu nal do
vice-al mi ran ta do den tro dos do mí ni os de
S. M. Bri tâ ni ca.

Por quan to se con clu iu uma con ven ção en tre sua fa le ci da Ma jes ta de
el-Rei Jor ge IV e o Impe ra dor do Bra sil para a re gu la ção e fi nal abo li ção 
do trá fi co afri ca no de es cra vos, as si na da no Rio de Ja ne i ro aos 23

dias de no vem bro de 1826; e por quan to, pela dita Con ven ção se es ti pu lou
en tre as al tas par tes con tra tan tes ado tar, para o fim e pelo pe río do ali
men ci o na do, os di fe ren tes ar ti gos e es ti pu la ções; dos tra ta dos con clu í dos
en tre sua dita fa le ci da Ma jes ta de e El-Rei de Por tu gal a este res pe i to aos 22
dias de ja ne i ro de 1815, e aos 28 dias de ju lho de 1817, bem como os di ver sos
ar ti gos ex pli ca ti vos que lhes fo ram adi ci o na dos com as ins tru ções, re gu la -
men to e ins tru men tos ane xos ao tra ta do de 28 de ju lho de 1817, no me an do-se
ime di a ta men te co mis sões mis tas para jul ga rem os ca sos dos na vi os de ti dos
em vir tu de das es ti pu la ções da re fe ri da Con ven ção de 23 de no vem bro de
1826; e por quan to tais co mis sões mis tas fo ram con se quen te men te no me a das, e 
foi no oi ta vo ano do re i na do de Sua dita fa le ci da Ma jes ta de pro mul ga da
uma lei para pôr aque la Con ven ção em exe cu ção in ti tu la da – Ato para pôr
em exe cu ção uma Con ven ção en tre S. M. e o Impe ra dor do Bra sil para a
re gu la ção e fi nal abo li ção do trá fi co de es cra vos –; ten do aos 12 dias de
mar ço de 1845 no ti fi ca do o Go ver no im pe ri al do Bra sil ao de S. M. que as
co mis sões mis tas in gle sa e bra si le i ra, es ta be le ci das no Rio de Ja ne i ro e
em Ser ra-Leoa, ces sa ri am no dia 13 do dito mês de mar ço; mas que o Go ver no 



im pe ri al con cor da ria em que as di tas co mis sões mis tas con ti nu as sem por 
mais seis me ses para o úni co fim de jul ga rem os ca sos pen den tes e aque les 
que pu des sem ter ocor ri do an tes do dia 13 de mar ço; e tor nan do-se ne ces -
sá rio pro ver à ad ju di ca ção dos na vi os de ti dos em vir tu de das es ti pu la ções da
dita Con ven ção de 23 de no vem bro de 1826, cu jos jul ga men tos es ta vam
pen den tes ante as di tas co mis sões ou qual quer de las, e fi ca ram por de ci dir 
no dito dia 13 de mar ço, e de to dos os mais na vi os que pos sam ter sido
de ti dos em vir tu de da dita Con ven ção an tes do dito dia 13 de mar ço,
mas que en tão não ti nham sido apre sen ta dos a Jul ga men to, de cre ta S. M. 
a Ra i nha, por con se lho e con sen ti men to dos lor des es pi ri tu a is e tem po ra is
e dos co muns, re u ni dos no pre sen te par la men to, e por au to ri da de do
mes mo:

1º Que será lí ci to às di tas co mis sões mis tas, es ta be le ci das no Rio
de Ja ne i ro e em Ser ra Leoa, pro ce der até o dia 13 de se tem bro do ano cor -
ren te à ad ju di ca ção dos na vi os de ti dos em vir tu de da dita Con ven ção de 23
de novem bro de 1826, cu jos jul ga men tos es ta vam pen den tes ante elas ou
qualquer delas, e não fo ram de ci di dos até o dia 13 de mar ço, e de to dos os
mais na vi os que pos sam ter sido de ti dos em vir tu de da dita Con ven ção
an tes do dito dia 13 de mar ço, mas que en tão não ti nham sido le va dos a
jul gamen to, da mes ma ma ne i ra e com os mes mos po de res e au to ri da de a
to dos os res pe i tos que pos su i am e exer ci am em vir tu de da dita Con ven ção
e do dito ato do par la men to.

2º E de cla ra-se e de cre ta-se que qual quer de cre to ou sen ten ça
que pos sa ter sido ou ve nha a ser dado por qual quer das di tas co mis sões
mis tas in gle sa e bra si le i ra, es ta be le ci das no Rio de Ja ne i ro e em Ser ra-Leoa,
so bre qual quer na vio ou na vi os cap tu ra dos e le va dos pe ran te qual quer das
ditas co mis sões des de o dito dia 13 de mar ço úl ti mo até o dia 13 de se tembro
próxi mo fu tu ro in clu si ve, por qual quer pes soa ou pes so as ao ser vi ço de
S. M., que obrem em vir tu de de or dem ou au to ri za ção, como re fe ri do fica, é 
e será bom e vá li do para to dos os in ten tos e fins. 

3º E por quan to, pela dita con ven ção de 23 de no vem bro de 1826,
se acor dou e ajus tou en tre as al tas Par tes Con tra tan tes que, no fim de três
anos, con ta dos da tro ca das ra ti fi ca ções da dita con ven ção não se ria lí ci to
aos sú di tos do Impe ra dor do Bra sil em pre ga rem-se ou fa ze rem o trá fi co de
es cra vos afri ca nos por qual quer pre tex to ou ma ne i ra que fos se, e que tal
trá fi co, fe i to de pois da que le pe río do por qual quer pes soa sú di to de S.M.I.
se ria con si de ra do e tra ta do como pi ra ta ria; e por quan to se tor nou ne ces sá -
rio, para o fim de le var a efe i to a dita con ven ção que aque la par te do dito
ato do oi ta vo ano do re i na do de sua fa le ci da Ma jes ta de el-Rei Jor ge IV, que
pro í be o alto tri bu nal do al mi ran ta do e os tri bu na is de vi ce-almirantado de
exer ce rem ju ris di ção so bre na vi os cap tu ra dos em vir tu de da dita con ven ção 
seja re vo ga da, e que se ado tem ou tras me di das para que te nha ela a de vi da
exe cu ção, de cre ta-se que toda a par te do dito ato que pro í be o alto tri bu nal
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do al mi ran ta do ou qual quer tri bu nal de vi ce-almirantado em qual quer par -
te dos do mí ni os de S.M. de jul gar qual quer re cla ma ção, ação ou ca u sa da
dita con ven ção, ou que en cer ra al gu ma es ti pu la ção para in ter di zer uma tal
re cla ma ção ação ou ca u sa ou pro ce di men to no alto tri bu nal do al mi ran ta do
ou em qual quer dos di tos tri bu na is de vi ce-almirantado fica re vo ga da.

4º E de cre ta-se que será li ci to ao alto tri bu nal do al mi ran ta do e a
qual quer tri bu nal de vi ce-almirantado de S. M. den tro de seus do mí ni os to mar 
co nhe ci men to e jul gar qual quer na vio que faça o trá fi co de es cra vos afri ca nos
em con tra ven ção da dita con ven ção de 23 de no vem bro de 1826, e que for de ti -
do e cap tu ra do por aque le mo ti vo de po is do dito dia 13 de mar ço por qual -
quer pes soa ou pes so as ao ser vi ço de S.M. que para isso te nham or dem ou au -
to ri za ção do lor de gran de-almirante ou dos Co mis sá ri os que exer ce rem o car -
go de lor de gran de-almirante ou de um dos se cre tá ri os de es ta do de S. M. bem 
como os es cra vos e car gas nele en con tra dos, pela mes ma ma ne i ra e se gun do as 
mes mas re gras e re gu la men tos que con te nha qual quer ato do Par la men to ora
em vi gor, em re la ção à re pres são do trá fi co de es cra vos fe i to por na vi os de
pro pri e da de-inglesa, tão in te i ra men te para to dos os in ten tos e fins, como se
tais atos fos sem de novo de cre ta dos nes te ato quan to a tais na vi os e a tal alto
tri bu nal do al mi ran ta do ou a tais tri bu na is de vi ce-almirantado. 

5º E de cre ta-se que to das as pes so as que obra rem em vir tu de de
uma tal or dem ou au to ri da de do lor de gran de-almirante ou dos emis sá ri os
que exer ce rem aque le car go ou de um dos se cre tá ri os de es ta do de S. M. fi cam
isen tos e se rão in de ni za dos de to dos os man da dos, ações, ca u sas e pro ce di -
men tos qua is quer, e de todo e qual quer ato ju di ci al e pe nas, por ter par te em
tal bus ca, de ten ção, cap tu ra ou con de na ção de qual quer na vio que te nha sido
en con tra do a fa zer o trá fi co de es cra vos afri ca nos, em con tra ven ção da dita
con ven ção de 23 de no vem bro de 1826, ou na pri são ou de ten ção de qual quer
pes soa en con tra da a bor do de tal na vio, ou por ca u sa da sua car ga ou qual -
quer ou tro mo ti vo que com isso te nha re la ção, e que ne nhu ma ação, ca u sa
man da do ou pro ce di men to qual quer se sus ten ta rá ou será sus ten tá vel em
qual quer tri bu nal, em qual quer par te dos do mí ni os de S. M. con tra qual quer
pes soa, por qual quer ato que pra ti que em vir tu de de tal or dem ou au to ri za ção, 
como fica dito. 

6º E de cre ta-se que qual quer na vio ou em bar ca ção que for de ti do
em vir tu de de tal or dem ou au to ri za ção, como fica dito, e for con de na do
pelo alto tri bu nal do al mi ran ta do ou por qual quer tri bu nal de vice-al mi -
ran ta do de S.M., po de rá ser com pra do para o ser vi ço de S.M., pa gan do-se
por ele a soma que o lor de gran de-al mi ran te ou os co mis sá ri os que exer ce rem
aque le car go jul ga rem ser o pre ço jus to do mes mo na vio; e se as sim não for
com pra do, será des man cha do com ple ta men te e os seus ma te ri a is ven di dos
em le i lão em lo tes se pa ra dos. 

7º E de cre ta-se que to dos os tri bu na is de vice-al mi ran ta do co mu -
ni ca rão de tem pos em tem pos, como exi gir o lor de gran de-al mi ran te ou os
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co mis sá ri os que exer ce rem aque le car go, ao dito lor de gran de-al mi ran te
ou aos co mis sá ri os o nome de cada na vio con de na do em tal tri bu nal de
vice-al mi ran ta do, em vir tu de des ta lei, e a data da sua con de na ção; e o dito
lor de gran de-al mi ran te ou os co mis sá ri os co mu ni ca rão uma vez por ano a
S. M. qua is os na vi os con de na dos no dito alto tri bu nal do al mi ran ta do,
ou em qual quer tri bu nal de vice-al mi ran ta do, em vir tu de des ta lei fo ram
com pra dos para o ser vi ço de S. M., e qua is os que fo ram des man cha dos, e
em cada caso a soma do cus to dos mes mos ou a soma por que fo ram ven di dos 
os ma te ri a is e uma có pia de cada uma des tas co mu ni ca ções será apre sen ta da
a am bas as Câ ma ras do Par la men to den tro de seis se ma nas de po is que as
mes mas fo rem re ce bi das, se o Par la men to es ti ver re u ni do, e se não es ti ver,
en tão den tro de seis se ma nas de po is da pri me i ra re u nião do Par la men to.

8º E de cre ta-se que to das as cláu su las con ti das em um ato pro mul -
ga do no quin to ano de Sua fa le ci da Ma jes ta de el-Rei Jor ge IV, in ti tu la do –
Ato para emen dar e con so li dar as leis re la ti vas à abo li ção do trá fi co de es cra -
vos – e em um ato pro mul ga do no pri me i ro ano de sua fa le ci da Ma jes ta de in -
ti tu la do – Ato para re du zir o va lor dos prê mi os pa gá ve is por apre sa men tos
de es cra vos – e em um ato pro mul ga do no pri me i ro ano do re i na do de sua
atu al Ma jes ta de in ti tu la do – Ato para me lhor e mais efi caz men te le var a efe i -
to os tra ta dos e con ven ções fe i tos com po tên ci as es tran ge i ras para re pri mir o
trá fi co de es cra vos, no que diz res pe i to a in cor re rem nas pe nas de per jú rio as
pes so as que de rem de po i men tos fal sos, a man ter e pro ver os es cra vos cap tu -
ra dos du ran te o jul ga men to, a con de nar os es cra vos e ad ju di cá-los à Co roa; a
re com pen sar os cap to res com um prê mio pela to ma da dos na vi os, bem como 
dos es cra vos; a au to ri zar os co mis sá ri os do te sou ro de S.M., nos ca sos em que 
o jul ga rem con ve ni en te, a man dar pa gar me ta de do prê mio, quan do não se
te nha con de na do ou en tre ga do es cra vos, em con se qüên cia de mor te, mo lés -
tia ou ou tra cir cuns tân cia ine vi tá vel; quan to à ma ne i ra de ob ter tais prê mi os;
a au to ri zar o alto tri bu nal do al mi ran ta do a re sol ver so bre qual quer re cla ma -
ção du vi do sa de prê mi os e tam bém so bre qual quer ques tão de cap tu ra
conexa; e para pôr em vi gor qual quer de cre to eu sen ten ça de qual quer tri bu -
nal de vi ce-almirantado; e tam bém em todo o ato pro mul ga do no sex to ano
do re i na do de S.M., in ti tu la do – Ato para emen dar um ato do se gun do e
ter ceiro anos de S.M. para a re pres são do trá fi co de es cra vos, se rão apli ca dos
mu ta tis mu tan dis a to dos os ca sos de na vi os de ti dos e cap tu ra dos por fa ze rem 
o trá fi co de es cra vos afri ca nos em con tra ven ção da dita con ven ção.

9º E de cre ta-se que este ato po de rá ser emen da do ou re vo ga do
por qual quer ato que se pro mul gue nes ta ses são do Par la men to. 

Extra í do de Re la tó rio  da Re par ti ção dos Ne gó ci os Estran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va Cons ti -
tu ci o nal na 3a Ses são da 6a Le gis la tu ra pelo Mi nis tro Ba rão de Ca i ru. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia
Impe ri al Edi to ra J. Vil le ne u ve Comp. 1846. No tas Págs. 80-82 (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio). 
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99.3 – PROTESTO DO GOVERNO IMPERIAL CONTRA O
BILL ABERDEEN (22 OUTUBRO 1845)

Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, meu au gus to so be ra no, sou be
com a mais pro fun da má goa que foi apro va do e san ci o na do como lei 
por S. M. a Ra i nha da Grã-Bre ta nha, no dia 8 do mês de agos to do

cor ren te ano, um ato do par la men to em vir tu de do qual se con fe re ao alto
tri bu nal do al mi ran ta do e a qual quer tri bu nal de vice-al mi ran ta do de S. M. B. 
den tro dos seus do mí ni os, o di re i to de to mar co nhe ci men to, e de pro ce der à 
ad ju di ca ção de qual quer na vio com ban de i ra bra si le i ra que fi zer o trá fi co
de es cra vos em con tra ven ção da Con ven ção de 26 de no vem bro de 1826, e
que for de ti do e cap tu ra do por qual quer pes soa ao ser vi ço de sua dita
ma jes ta de. 

O en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio de S. M. o
Impe ra dor do Bra sil na cor te de Lon dres, logo que este ato foi apre sen ta do
no Par la men to pelo go ver no bri tâ ni co, pro tes tou con tra ele, como era do
seu de ver, por meio da nota in clu sa por co pia que, com data de 25 de ju lho
des te ano, di ri giu a Lor de Aber de en, prin ci pal se cre tá rio de es ta do de S. M.
B. na re par ti ção dos ne gó ci os es tran ge i ros. 

Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, a quem foi pre sen te o pro tes to fe i to
pelo seu en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio na cor te de
Lon dres, or de nou ao 8 aba i xo as si na do, mi nis tro e se cre tá rio de es ta do dos
ne gó ci os es tran ge i ro, que apro vas se e ra ti fi cas se o dito pro tes to, e fi zes se,
além dis to, uma ex po si ção e aná li se mais cir cuns tan ci a das dos fa tos e do
di re i to que tem o Go ver no Impe ri al para pro nun ci ar-se com toda a ener gia
que dá a cons ciên cia da jus ti ça con tra um ato que tão di re ta men te in va de os 
di re i tos de so be ra nia e in de pen dên cia do Bra sil, as sim cor no os de to das as
na ções. Tal é a or dem que o aba i xo as si na do pas sa des de já a sa tis fa zer. 

Pelo tra ta do de 22 de ja ne i ro de 1815, o go ver no do Re i no Uni do
de Por tu gal, Bra sil e Algar ves, obri gou-se a abo lir o co mér cio de es cra vos
ao nor te do Equa dor, “e a ado tar, de acor do com a Grã-Bre ta nha, aque las
me di das que me lhor pu des sem con tri bu ir para efe ti va exe cu ção do ajus te



pre ce den te, re ser van do para um tra ta do se pa ra do o pe río do em que o co mér cio 
de es cra vos hou ves se de ces sar uni ver sal men te, e de ser pro i bi do em to dos
os do mí ni os por tu gue ses”. 

Para pre en cher fi el men te e em toda a sua ex ten são as obri ga ções
con tra í das pelo tra ta do de 22 de ja ne i ro de 1815 teve lu gar a Con ven ção
adi ci o nal de 28 de ju lho de 1817. 

Nes ta con ven ção es ta be le ceu-se, en tre ou tras pro vi dên ci as, o
di re i to de vi si ta e de bus ca, e a cri a ção de co mis sões mis tas para jul ga rem
os apre sa men tos fe i tos pe los cru za do res das al tas par tes con tra tan tes, ten do 
sido as si na dos na mes ma data pe los ple ni po ten ciá ri os dos dois go ver nos as
ins tru ções por quem de vi am di ri gir-se os cru za do res, e o re gu la men to por
que de vi am gui ar-se as co mis sões mis tas. 

No mes mo ano de 1817 foi as si na do em Lon dres, aos onze dias
do mês de se tem bro, e de po is com pe ten te men te ra ti fi ca do pelo go ver no,
por tu guês, um ar ti go se pa ra do, pelo qual se con cor dou em que logo de po is
da abo li ção to tal do trá fi co de es cra vos, as duas al tas par tes con tra tan tes se
em pe nha ri am em adap tar, de co mum acor do, às no vas cir cuns tân ci as as
es ti pu la ções da Con ven ção adi ci o nal de 28 de ju lho do mes mo ano e acres -
cen tou-se que, quan do não fos se pos sí vel con cor dar em ou tro ajus te, a dita
con ven ção adi ci o nal fi ca ria vá li da até a ex pi ra ção de 15 anos con ta dos des de
o dia em que o trá fi co de es cra vos fos se to tal men te abo li do. 

Pelo art. 1º da con ven ção ce le bra da en tre o Bra sil e a Grã-Bre ta nha
no dia 23 de no vem bro de 1826,e ra ti fi ca da no dia 13 de mar ço de 1827,
es ta be le ceu-se que, “aca ba do três anos de po is da tro ca de ra ti fi ca ções, não
se ria mais lí ci to aos sú di tos do Impé rio do Bra sil fa zer o co mér cio de es cra vos
na Cos ta da Áfri ca, de ba i xo de qual quer pre tex to ou ma ne i ra que fos se, e
que a con ti nu a ção des te co mér cio fe i to de pois da dita épo ca por qual quer
pes soa sú di ta de S. M. Impe ri al se ria con si de ra do e tra ta do como pi ra ta ria”.

Pelo art. 2º da re fe ri da con ven ção con cor da ram as al tas par tes
con tra tan tes em ado tar e re no var, como se fos sem in se ri dos pa la vras por
pa la vras na mes ma Con ven ção, to dos os ar ti gos e dis po si ções dos tra ta dos
con clu í dos en tre S. M. Bri tâ ni ca e el-rei de Por tu gal so bre este as sun to em
22 de ja ne i ro de 1815 e 28 de ju lho de 1817, e os vá ri os ar ti gos ex pli ca ti vos
que lhe ti nham sido adi ci o na dos. 

Sen do uma das con ven ções as sim ado ta das e re no va das pelo art. 
2º da Con ven ção de 1826 a de 28 de ju lho de 1817, que ti nha es ta be le ci do o
di re i to de vi si ta e bus ca e cri a do as co mis sões mis tas, e sen do um dos ar ti gos
ex pli ca ti vos tam bém ado ta dos e re no va dos pela Con ven ção de 1826, o ar ti go
se pa ra do de 11 de se tem bro do mes mo ano, con for me o qual, aque las me di das 
de vi am ces sar de po is de 15 anos, con ta dos des de o dia em que o trá fi co de
es cra vos fos se to tal men te abo li do, evi den te é que o di re i to de vi si ta e bus ca
exer ci do em tem po de paz pe los cru za do res bri tâ ni cos con tra em bar ca ções
bra si le i ras, e as co mis sões mis tas cri a das para jul ga rem as pre sas fe i tas pe los
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di tos cru za do res bri tâ ni cos ou pe los bra si le i ros, de vi am es pe rar no dia 13
de mar ço de 1845, por ser esta a épo ca em que ter mi na vam os 15 anos de po is
de abo li do to tal men te o trá fi co de es cra vos, pelo art. 1º da Con ven ção ce le bra da
em 23 de no vem bro de 1826, e ra ti fi ca da em 13 de mar ço de 1827. 

Foi a ex pi ra ção des te pra zo, e com ela, a das me di das es ti pu la das 
na Con ven ção adi ci o nal de 28 de ju lho de 1817, tudo quan to o go ver no de
S. M. o Impe ra dor do Bra sil no ti fi cou ao de S. M. Bri tâ ni ca, por in ter mé dio
do seu en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio nes ta cor te, em
nota de 12 de mar ço do cor ren te ano, acres cen tan do que, as sim como se ha via
con cor da do em dar o es pa ço de seis me ses aos na vi os bra si le i ros em pre ga dos
no trá fi co para se re co lhe rem li vre men te aos por tos do Impé rio, uma vez
que ti ves sem de i xa do as cos tas da Áfri ca até o dia 13 de mar ço de 1830, não
du vi da ria o Go ver no Impe ri al con cor dar em que as co mis sões mis tas bra si -
le i ras e in gle sas, con ti nu as sem ain da por seis me ses, que de ve ri am aca bar
em 13 de se tem bro, para o úni co fim de con clu í rem os jul ga men tos dos ca sos
pen den tes, e da que les que por ven tu ra ti ves sem ocor ri do até o men ci o na do
dia 13 de mar ço des te ano. 

Cul pa não foi do Go ver no im pe ri al se an tes da ex pi ra ção do pra zo
de quin ze anos, aci ma men ci o na do, não fos se pos sí vel ob ter-se um acor do
jus to e ra zoá vel en tre o mes mo Go ver no im pe ri al e o da Grã-Bre ta nha, para 
adap tar às no vas cir cuns tân ci as da abo li ção to tal do trá fi co as me di das es ta -
be le ci das na con ven ção adi ci o nal de 28 de ju lho de 1817. 

É uma ver da de in con tes tá vel que no ano de 1835, as sim como
nos de 1840 a 1842, o Go ver no im pe ri al pres tou-se sem pre com o mais de ci di do
ar dor a di ver sas ne go ci a ções pro pos tas pelo go ver no de S. M. Bri tâ ni ca. 

Se ne nhu ma des tas ne go ci a ções pôde con clu ir-se nem ra ti fi car-se, a 
ra zão foi por que o Go ver no Impe ri al viu-se co lo ca do na al ter na ti va, ou de
re cu sar-se, mal gra do seu, a tais ne go ci a ções, ou de subs cre ver a com ple ta
ru í na do co mér cio lí ci to de seus sú di tos, que aliás deve ze lar e pro te ger. A
es co lha não po dia ser du vi do sa a um go ver no que ti ves se cons ciên cia dos
seus de ve res.

Com efe i to, to das as pro pos tas que du ran te aque le es pa ço de
tem po fo ram ofe re ci das pelo go ver no Bri tâ ni co con ti nham, além de ou tros
de fe i tos ca pi ta is, o de es ta be le ce rem di fe ren tes ca sos, cada um dos qua is, só 
por si, de via con si de rar-se como pro va pri ma fa cie para po der qual quer na vio
ser con de na do como sus pe i to de em pre gar-se afe ti va men te no trá fi co de
es cra vos.

Alguns des tes ca sos, como por exem plo a sim ples exis tên cia de
duas cal de i ras, pos to que cada uma de las de ta ma nho or di ná rio, a bor do de 
um na vio, não po de ri am, sem vi o la ção das re gras mais vul ga res de di re i to,
re pu tar-se nem se quer como in dí ci os re mo tís si mos de que o na vio se des ti -
na va ao trá fi co, en tre tan to, nos ter mos das pro pos tas, cada um des tes ca sos
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au to ri za ria, só por si, a con de na ção do na vio e de toda a car ga, com pre ju í zo
e to tal dis tri bu i ção do co mér cio lí ci to dos sú di tos bra si le i ros.

Foi isto o que o Go ver no Impe ri al de cla rou e fez sen tir ao de S. M. 
Bri tâ ni ca, em no tas de 8 de fe ve re i ro e 20 de agos to de 1841, e de 17 de
ou tu bro de 1842.

No meio de tão exa ge ra das pre ten sões, não se es que cia con tu do
o Go ver no Impe ri al de pro por pela sua par te ao da Grã-Bre ta nha as me di das 
que na sua opi nião po de ri am con ci li ar a re pres são do trá fi co com os in te res ses 
do co mér cio lí ci to dos seus sú di tos, ten do ofe re ci do no ano de 1841 um
con tra pro je to com to das as cláu su las ade qua das ao du plo fim que o Go ver no
Impe ri al viva e sin ce ra men te pro cu ra va ob ter. 

Infe liz men te a dis cus são des te con tra pro je to não pôde pro gre dir, 
e o mo ti vo foi não es tar o mi nis tro de S. M. Bri tâ ni ca mu ni do dos ple nos
po de res que eram ne ces sá ri os, como de cla rou o mi nis tro dos ne gó ci os es -
tran ge i ros do Impé rio em no tas de 26 de agos to de 1841 de 17 de ou tu bro de
1842.

Sem em bar go po rém de não ter o Go ver no im pe ri al, pe los jus tos
mo ti vos que se tem ex pos to, aqui es ci do às pro pos tas ofe re ci das pelo go ver no 
da Grã-Bre ta nha, mu i tos na vi os bra si le i ros fo ram, con tra as ins tru ções e o
re gu la men to ane xos à Con ven ção de 28 de ju lho de 1817, e de con for mi da de
com as ba ses em que as sen ta vam as pro pos tas, cap tu ra dos pe los cru za do res 
bri tâ ni cos, e jul ga dos boas pre sas pe los co mis sá ri os ju í zes da mes ma na ção,
como sus pe i tos de em pre gar-se no co mér cio ilí ci to de es cra vos, e pos to que
re pe ti das re cla ma ções ti nham sido fe i tas pelo Go ver no Impe ri al con tra a
vi o la ção ir ro ga da por tais atos aos tra ta dos e con ven ções en tre os dois
go ver nos, a ne nhu ma de las se tem fe i to ain da a com ple ta e de vi da jus ti ça.

É pois fora de dú vi da que o ato co mu ni ca do ao go ver no de S. M. 
Bri tâ ni ca, em nota de 12 de mar ço do cor ren te ano, sem con tra ri ar o vivo
em pe nho do Go ver no Impe ri al em re pri mir o trá fi co de es cra vos afri ca nos,
não foi mais do que a ex pres são fiel dos tra ta dos e con ven ções en tre o
Go ver no do Bra sil e o de S. M. Bri tâ ni ca. 

Ten do ces sa do, como é evi den te, en tre o Go ver no Impe ri al e o
da Grã-Bre ta nha as es ti pu la ções es pe ci a is que au to ri za vam o di re i to de vi si -
ta e bus ca em tem po de paz, e os tri bu na is mis tos para jul ga rem as pre sas,
era in dis pen sá vel, para que tais me di das fos sem res ta be le ci das ou subs ti tu í -
das por ou tras, o acor do de no vos com pro mis sos en tre os dois go ver nos.

Prin cí pio é de di re i to das gen tes que ne nhu ma na ção pode exer cer 
ato al gum de ju ris di ção so bre a pro pri e da de e os in di ví du os no ter ri tó rio de 
ou tro.

A vi si ta e bus ca no alto mar, em tem po de paz, as sim como os
jul ga men tos, são, mais ou me nos, atos de ju ris di ção. Aque le di re i to, além
dis to, é ex clu si va men te um di re i to be li ge ran te.
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Entre tan to, não obs tan te a evi dên cia des tes prin cí pi os, o go ver no 
de S. M. Bri tâ ni ca, em vir tu de da lei san ci o na da no dia 8 do mês de agos to
por S. M. a Ra i nha, não he si tou em re du zir a ato a ame a ça que an te ri or men te 
ti nha fe i to por nota do en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio
nes ta cor te, da ta da de 23 de ju lho do mes mo ano, sub me ten do os na vi os
bra si le i ros que se ocu pa rem no trá fi co de es cra vos aos seus tri bu na is do
al mi ran ta do e vice-al mi ran ta do.

Nes te ato que aca ba de pas sar como lei, im pos sí vel é de i xar de
re co nhe cer esse abu so in jus ti fi cá vel da for ça que ame a ça os di re i tos e re ga li as 
de to das as na ções li vres e in de pen den tes.

Re pro du ção é este ato de ou tro se me lhan te de que Por tu gal foi
ví ti ma no ano de 1839, e que tam bém pas sou como lei, a des pe i to da opo si ção
de um dos ho mens de es ta do mais emi nen tes da Ingla ter ra, o du que de
Wel ling ton, que o im pug na ra na câ ma ra dos lor des, na ses são de 11 de
agos to de 1839, re fe rin do-se prin ci pal men te ao di re i to de vi si ta e bus ca em
tem po de paz.

Se esta vi o lên cia se co o nes ta atu al men te com o gran de in te res se
de re pri mir o trá fi co de es cra vos, in ques ti o ná vel é que os fins não po dem
jus ti fi car a ini qüi da de dos me i os que se em pre gam, nem será para ad mi rar
que, sob pre tex to de ou tros in te res ses que pos sam cri ar-se, a for ça e a vi o lên cia 
ve nham a subs ti tu ir, no tri bu nal das na ções mais for tes, os con se lhos da ra zão
e os prin cí pi os do di re i to pú bli co uni ver sal, so bre os qua is de vem re pou sar
a paz e a se gu ran ça dos es ta dos.

Para jus ti fi car o ato le gis la ti vo que con fe re aos tri bu na is in gle ses
ju ris di ção para co nhe ce rem dos na vi os bra si le i ros que por aca so se jam apre en -
di dos no tra fi co de es cra vos, o Go ver no bri tâ ni co in vo ca o art. 1º da Con ven ção
que em 23 de no vem bro de 1826 foi ce le bra da en tre o Bra sil e a Grã-Bre ta nha,
e que abo liu o trá fi co de es cra vos na cos ta da Áfri ca. 

Este ar ti go, po rém, mu i to lon ge está de po der au to ri zar o di re i to
que usur pa e se ar ro ga o go ver no bri tâ ni co. 

Nes te ar ti go, a duas con di ções se obri ga o Go ver no Impe ri al: 1ª,
a pro i bir aos sú di tos bra si le i ros e a abo lir in te i ra men te o co mér cio de es cra vos
afri ca nos, três anos de po is de tro ca das as ra ti fi ca ções, isto é, de po is de 13 de 
mar ço de 1830; 2ª, a con si de rar e a tra tar este co mér cio fe i to pe los sú di tos
bra si le i ros como pi ra ta ria. 

Qu an to à pri me i ra obri ga ção que o Go ver no im pe ri al se im pôs,
ne nhu ma con tes ta ção há nem pode ha ver. 

Pelo que per ten ce à se gun da obri ga ção, é cla ro que a in ter ven ção 
que o go ver no bri tâ ni co pode ter a res pe i to do tra fi co fe i to por sú di tos do
Impé rio, deve re du zir-se uni ca men te a exi gir do Go ver no im pe ri al a exa ta e 
pon tu al ob ser vân cia do Tra ta do; além dis to, nada mais pode com pe tir-lhe.
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A le i tu ra do so bre di to art. 1º da con ven ção só com pre en de os
sú ditos bra si le i ros e o trá fi co ilí ci to que es tes pos sam exer cer.

Nin guém con tes ta que os cri mes co me ti dos no ter ri tó rio de uma
na ção só po dem ser pu ni dos pe las au to ri da des dela, e ou tros sim que se
re pu tam par te do ter ri tó rio de uma na ção os seus na vi os, para o efe i to, en tre
ou tros, de se rem pu ni dos por suas leis os cri mes que ne les fo rem per pe tra dos.

Absur do fora re co nhe cer no go ver no bri tâ ni co o di re i to de pu nir
os sú di tos bra si le i ros nas suas pes so as ou na sua pro pri e da de, por cri mes
co me ti dos no ter ri tó rio do Impé rio, sem mu i to ex pres sa, cla ra e po si ti va
de le ga ção des te di re i to, fe i ta pelo so be ra no do Bra sil ao da Grã-Bre ta nha.

Onde está no tra ta do esta de le ga ção cla ra e po si ti va? 
Su ben ten der, a tí tu lo de in ter pre ta ção, a de le ga ção de um po der

so be ra no que não se acha ex pres sa, se ria que bran tar o pri me i ro pre ce i to da
arte de in ter pre tar, e é, que não é per mi ti do in ter pre tar o que não pre ci sa de 
in ter pre ta ção.

Qu an do um ato está con ce bi do em ter mos cla ros e pre ci sos,
quan do o seu sen ti do é ma ni fes to e não con duz a ab sur do al gum, ne nhu ma 
ra zão há para re cu sar-se ao sen ti do que se me lhan te ato apre sen ta na tu ral -
men te. Re cor rer a con jec tu ras es tra nhas para res trin gi-lo ou am pliá-lo é o
mes mo que que rer ilu di-lo.

Acres ce a isto que, su ben ten der no caso de que se tra ta, a de le ga ção 
de um po der so be ra no fe i ta pelo Go ver no Impe ri al ao da Grã-Bre ta nha sem 
que igual de le ga ção fos se fe i ta pelo go ver no da Grã-Bre ta nha ao Go ver no
Impe ri al, con tra vi ria, se al gu ma obs cu ri da de hou ves se no ar ti go, a ou tro
pre ce i to que se re co men da como re gra de in ter pre tar, e vem a ser, que tudo
o que ten de a des tru ir a igual da de de um con tra to e odi o so, e nes te caso e
ne ces sá rio to mar as pa la vras no sen ti do o mais res tri to para des vi ar as
con se qüên ci as one ro sas do sen ti do pró prio e li te ral; ou o que ele con tém de
odi o so.

O es pí ri to da se gun da par te da Con ven ção de 23 de no vem bro
de 1826 não fa vo re ce a mais as pre ten sões que tem o Go ver no bri tâ ni co de
fa zer jul gar pe los seus tri bu na is do al mi ran ta do e vice-al mi ran ta do os na vi os 
bra si le i ros sus pe i tos de em pre gar-se no trá fi co de es cra vos.

O trá fi co é no re fe ri do ar ti go equi pa ra do à pi ra ta ria, so men te por 
uma fic ção de di re i to, e sa bi do é que as fic ções de di re i to não pro du zem ou tro
efe i to além da que la para que são es ta be le ci das.

Em ver da de, o trá fi co não é tão fa cil men te exer ci do como o rou bo
no mar; mas há tan ta di fi cul da de em des co brir e con ven cer aos seus agen tes 
como aos pi ra tas; em uma pa la vra, o trá fi co não ame a ça o co mér cio ma rí ti mo
de to dos os po vos como a pi ra ta ria.
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Da qui vem que as pe nas im pos tas aos tra fi can tes de es cra vos
não po dem, sem a nota de ti râ ni cas, ser tão se ve ras como as que to das as
na ções im põem aos pi ra tas. 

Esta ver da de a mes ma Ingla ter ra a tem re co nhe ci do nos tra ta dos
que tem con se gui do ce le brar com ou tras na ções, com o fim de su pri mir o
trá fi co; em qua se to dos eles tem sido es ti pu la do que as pe nas do trá fi co não 
se jam as mes mas que as da pi ra ta ria pro pri a men te dita. 

Tan to é cer to não ser a pi ra ta ria a que se re fe re o art. 1º da
Con ven ção de 1826 aque la de que tra ta o di re i to das gen tes, que as duas al tas 
par tes con tra tan tes jul ga ram in dis pen sá ve is as es ti pu la ções con ti das nos
arts. 2º, 3º e 4º.

Se a Ingla ter ra se ti ves se con si de ra do au to ri za da pelo art. 1º a
cap tu rar e a jul gar nos seus tri bu na is os bra si le i ros e seus na vi os em pre ga dos 
no trá fi co, não pro cu ra ria pe los men ci o na dos ar ti gos au to ri za ção es pe ci al
para vi si tas, bus cas e cap tu ra des ses na vi os, jul ga men to por co mis sões mis tas,
e ou tras me di das ado ta das no mes mo sen ti do. 

Nem é con ce bí vel como pos sa o trá fi co ser con si de ra do hoje
pi ra ta ria, se gun do o di re i to das gen tes, quan do ain da no ano de 1807 afir -
ma va Lor de Eldon no par la men to bri tâ ni co - que o trá fi co ti nha sido san ci o na do 
por par la men tos em que ti nham as sen to os ju ris con sul tos mais sá bi os, os
teó lo gos mais es cla re ci dos, e os ho mens de Esta do mais emi nen tes; quan do
Lor de Hawk sbury, de po is con de de Li ver po ol, pro pu nha que as pa la vras
in con sis ten tes com os prin cí pi os de jus ti ça e hu ma ni da de - fos sem ris ca das
do preâm bu lo da lei que abo lia o trá fi co de es cra vos; quan do en fim o con de 
de West mo re land de cla ra va - que ain da que ele vis se os pres bí te ros e pre la -
dos, os me to dis tas e os pre ga do res do cam po, os ja co bi nos e os as sas si nos re u -
ni dos em fa vor da me di da da abo li ção do trá fi co de es cra vos, ele ha via de le -
van tar bem alto a sua voz con tra ela no par la men to.

Não é con ce bí vel como pos sa o trá fi co ser con si de ra do hoje pi ra -
ta ria, se gun do o di re i to das gen tes, quan do – não há mu i tos anos – ain da a
mes ma Ingla ter ra não se re pu ta va in fa ma da em ne go ci ar em es cra vos afri -
ca nos, e quan do ou tras na ções cul tas ain da há bem pou co tem po pros cre ve ram
esse trá fi co.

Escra vos ín di os con ser va pre sen te men te a Grã-Bre ta nha.
Rús sia, Fran ça, Espa nha, Por tu gal, Esta dos Uni dos da Amé ri ca

do Nor te, Bra sil, e ou tras po tên ci as ain da não abo li ram a es cra vi dão.
Óbvio é por tan to que fa tos que tan tas na ções pra ti cam atu al men te,

e que ain da não há mu i tos anos eram pra ti ca dos por todo o mun do, não se rão
com jus ti ça con si de ra dos pi ra ta ria se não en tre po vos que como tal os clas si -
fi ca rem ex pres sa men te nos seus tra ta dos. 

Se o trá fi co de afri ca nos não é a pi ra ta ria de di re i to das gen tes, se 
pela Con ven ção de 23 de no vem bro de 1826 o Bra sil não ou tor gou à Ingla ter ra 
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o di re i to de pu nir e jul gar como pi ra ta ria os sú di tos bra si le i ros e sua pro pri e -
da de, sus pe i tos de se em pre ga rem no trá fi co, é evi den te que a Ingla ter ra
não pode exer cer um tal di re i to pe los seus tri bu na is, sem ofen sa da so be ra nia
e in de pen dên cia da Na ção bra si le i ra.

Nem até o pre sen te mo men to o go ver no bri tâ ni co se tem in ves ti do
de se me lhan te di re i to con tra os sú di tos bra si le i ros pelo cri me de tra fi ca rem
em Afri ca nos; mu i to pelo con trá rio ex pres sa men te tem ele re co nhe ci do
in com pe ten tes os seus tri bu na is para tais jul ga men tos.

Na cor res pon dên cia ha vi da en tre o Go ver no Impe ri al e a de le ga ção 
bri tâ ni ca de 31 de ou tu bro de 1843, e de ou tras da tas, que teve lu gar por
oca sião de ser de ti do a bor do da es cu na “Tar ta ru ga” o sú di to bra si le i ro
Ma no el José Ma de i ra, man da do para o Cabo da Boa Espe ran ça por ter sido
apre en di do a bor do da dita es cu na, que se dis se ocu pa da no trá fi co pro i bi do,
de cla rou o mi nis tro de S. M. Bri tâ ni ca nes ta cor te, em nota de 12 de no vem bro
do dito ano, que este in di ví duo, as sim como os que se acha vam a bor do da
“Tar ta ru ga”, ti nham sido con du zi dos para o Cabo da Boa Espe ran ça, por que
tal vez fos se pre ci so a sua pre sen ça, quan do ti ves se de ser jul ga do aque le
na vio pelo tri bu nal do vice-al mi ran ta do, como tes te mu nha o meio de se
ve ri fi ca rem os atos de pi ra ta ria. 

E com efe i to, ape nas foi jul ga do o re fe ri do bar co, vol tou aque la
Ma de i ra com os ou tros; o que tudo cons ta da ci ta da cor res pon dên cia ofi ci al.

Que esta seja a in te li gên cia que deve dar-se ao tra ta do de 23 de
no vem bro de 1826, mais se evi den cia con fe rin do-se o ci ta do art. 1º com os
tra ta dos que a Ingla ter ra tem ce le bra do com to das as na ções so bre este ob je to.

Fá cil é con sul tar os tra ta dos fe i tos com a Re pú bli ca Argen ti na
em 24 de maio de 1839, com a Bo lí via em 25 de se tem bro de 1840, ar ti gos
adi ci o na is da mes ma data e ane xos; com o Chi le em 19 de ja ne i ro de 1839,
ar ti gos adi ci o na is da mes ma data e ane xos; com o Ha i ti em 23 de de zem bro
de 1839; com o Mé xi co em 24 de fe ve re i ro de 1841, ar ti gos adi ci o na is da
mes ma data; com Te xas em 16 de no vem bro de 1841, ane xos, e de cla ra ção
as si na da em Was hing ton em 16 de fe ve re i ro de 1844; com o Uru guai em 13
de ju nho de 1839; ar ti gos adi ci o na is da mes ma data e ane xos; e com a Ve ne -
zu e la em 15 de mar ço de 1839. 

Re co nhe cer-se-á des de logo em cada um des tes tra ta dos que am bas 
as par tes con tra tan tes se com pro me te ram a con ser tar e a es ta be le cer, por
meio de con ven ções, os por me no res das me di das con du cen tes a que a lei da 
pi ra ta ria que en tão se fi zer apli cá vel ao dito trá fi co, se gun do a le gis la ção
dos res pec ti vos pa í ses, seja ime di a ta e re ci pro ca men te pos ta em exe cu ção
re la ti va men te aos bar cos e sú di tos de cada um. 

Se bas tas se con si de ra-se o trá fi co pi ra ta ria para o efe i to de se rem 
os in di ví du os e sua pro pri e da de jul ga dos pe los tri bu na is das na ções que os
apre en des sem, es cu sa do era em to dos os so bre di tos atos não só de cla rá-lo
pi ra ta ria, mas com pro me ter-se além des te cada uma das par tes con tra tan tes 
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a fa zer leis es pe ci a is e a pu nir os sú di tos ou ci da dãos cri mi no sos no trá fi co,
se gun do es sas leis. 

Se, pela sim ples de cla ra ção de ser pi ra ta ria o trá fi co de es cra vos,
não fo ram os sú di tos bra si le i ros es bu lha dos com a sua pro pri e da de do di re i to
de se rem jul ga dos pe las au to ri da des do seu país, tam bém não fi ca ram os
seus na vi os su je i tos a vi si tas, bus cas e cap tu ras pe los cru za do res in gle ses. Já 
se mos trou que o di re i to das gen tes não re co nhe ce o di re i to de vi si ta e bus -
ca no alto mar em tem po de paz. Os tri bu na is in gle ses as sim o têm por ve -
zes re co nhe ci do, como acon te ceu no caso do na vio fran cês “St. Luis”, cap tu -
ra do no ano de 1820 na Cos ta d’África, por se ocu par no trá fi co de es cra -
vos, de cla ran do-se que tal cap tu ra era nula, por que o di re i to de vi si ta e
bus ca no alto mar não exis te em tem po de paz.

Lor de Sto well na de ci são des te caso ale gou como ar gu men to
es pe ci al que, ain da mes mo ad mi tin do que o tra fi co es ti ves se efe ti va men te
pro i bi do pe las leis mu ni ci pa is de Fran ça, o que era du vi do so, o di re i to de
vi si ta e bus ca, sen do um di re i to ex clu si va men te be li ge ran te, não po dia, con -
for me o di re i to das gen tes, ser exer ci do em tem po de paz para exe cu tar-se
aque la pro i bi ção por meio de tri bu na is bri tâ ni cos, a res pe i to da pro pri e da de
de sú di tos fran ce ses.

Pro fe rin do o jul ga men to do su pre mo tri bu nal do al mi ran ta do
nes te caso, Lor de Sto well de cla rou mais que o trá fi co de es cra vos, pos to que 
in jus to, e con de na do pe las leis mu ni ci pa is da Ingla ter ra, não era pi ra ta ria,
nem era cri me à face do di re i to ab so lu to.

Com efe i to, se tal di re i to per ten ces se a uma na ção, de ve ria igual -
men te per ten cer a to das, ca u sa ria ma les in cal cu lá ve is, por ven tu ra a guer ra
uni ver sal.

Que tal di re i to não per ten ce à Ingla ter ra so bre os na vi os das ou tras
na ções, re co nhe cen do-no e pro cla mam-no além dis to os pró pri os tra ta dos
que a Ingla ter ra tem ace le ra do, por que to dos os es ti pu lam ex pres sa men te,
bem como o es ti pu la ram os de 1815 e 1817, en tre Por tu gal e Ingla ter ra, os
qua is, vi go ra dos pela Con ven ção de 23 de no vem bro de 1826 en tre a Ingla ter ra
e o Bra sil, ex pi ra ram no dia 13 de mar ço do cor ren te ano. Do que fica ex pos to 
e de mons tra do, re sul ta a evi den cia de que o ato que pas sou como lei no
par la men to bri tâ ni co, e foi san ci o na do pela Ra i nha da Grã-Bre ta nha no dia
8 do mês de agos to do cor ren te ano sob o pre tex to de le var-se a efe i to as
dis po si ções do art. 1º  da con ven ção ce le bra da en tre as co ro as do Bra sil e da 
Grã-Bre ta nha em 23 de no vem bro de 1826, não pode fun dar-se nem no tex to
nem no es pí ri to do re fe ri do ar ti go, con tra ria os prin cí pi os mais cla ros e
po si ti vos do di re i to das gen tes, e por úl ti mo aten ta con tra a so be ra nia e
in de pen dên cia do Bra sil, as sim como de to das as na ções.

Por tan to, o aba i xo-as si na do, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os Estran ge i ros, em nome e por or dem de S.M. o Impe ra dor, seu
au gus to so be ra no, pro tes ta con tra o re fe ri do ato, evi den te men te abu si vo,
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in jus to e, aten ta tó rio dos di re i tos de so be ra nia e in de pen dên cia da na ção
bra si le i ra, não re co nhe cen do ne nhu ma de suas con se qüên ci as se não como
efe i tos e re sul ta dos da for ça e da vi o lên cia, e re cla man do  des de já por to dos
os bra si le i ros, a quem as leis pro me tem e S.M. o Impe ra dor  deve cons tan te
e efi caz pro te ção.

O Go ver no Impe ri al, sen do em bar go dis to, an te pon to a qua is quer
ou tras con si de ra ções os sen ti men tos ge ne ro sos de jus ti ça e fi lan tro pia que o 
ani mam e di ri gem em to dos os atos, con ti nu a rá a em pe nhar os seus es for ços
na re pres são do trá fi co de es cra vos, se gun do as leis do país, e mu i to de se ja rá
que o go ver no de S.M. bri tâ ni ca ace i ta a um acor do que, res pe i tan do os
in te res ses do co mér cio lí ci to dos sú di tos bra si le i ros, ob te nha o de se ja do fim
por ter mo àque le trá fi co, que to dos os go ver nos  ilus tra dos e cris tãos de plo ram
e con de nam.

O aba i xo as si na do, de or dem de S.M. o Impe ra dor, seu au gus to
so be ra no, trans mi te este pro tes to ao sr. Ha mil ton, en vi a do ex tra or di ná rio e
mi nis tro ple ni po ten ciá rio de S.M. bri tâ ni ca, a fim de que haja de levá-lo ao
co nhe ci men to de seu go ver no, e pre va le ce-se des ta mes ma oca sião para re i -
te rar-lhes as ex pres sões de sua per fe i ta es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu 

Extra í do de Re la tó rio  da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va Cons ti -
tu ci o nal na 3a Ses são da 6a Le gis la tu ra pelo Mi nis tro Ba rão de Cairu. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia
Impe ri al Edi to ra J. Vil le ne u ve Comp. 1846. No tas págs. 7-12 ( Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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100
LEGISLAÇÃO (1)

100 – PRIMEIRA LEI ELEITORAL DO BRASIL – 
LEI Nº 387 (19 AGOSTO 1846) 

Re gu la a ma ne i ra de pro ce der às ele i ções de se na do res, 
de pu ta dos,mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is,

 ju í zes de paz e câ ma ras mu ni ci pa is.

Dom Pe dro, por gra ça de Deus, e unâ ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil: fa ze mos 
sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia Ge ral de cre tou

e nós que re mos a lei se guin te.

LEI REGULAMENTAR DAS ELEIÇÕES DO IMPÉRIO DO BRASIL

TÍTULO I
Da Qu a li fi ca ção dos Vo tan tes

CAPÍTULO I
Da For ma ção das Jun tas de Qu a li fi ca ção

Art. 1º Na ter ce i ra do min ga do mês de ja ne i ro do ano, que pri me i ro
se se guir à pro mul ga ção des ta lei, far-se-á em cada pa ró quia uma jun ta de
qua li fi ca ção para for mar a lis ta ge ral dos ci da dãos que te nham di re i to de
vo tar na ele i ção de ele i to res, ju í zes de paz e ve re a do res das câ ma ras mu ni ci pa is.

Art. 2º O pre si den te da jun ta será o juiz de paz mais vo ta do do
dis tri to da Ma triz, es te ja, ou não em exer cí cio, es te ja em bo ra sus pen so por
ato do go ver no, ou por pro nún cia em cri me de res pon sa bi li da de. Na sua
au sên cia, fal ta, ou im pos si bi li da de fí si ca, ou mo ral, fará as suas ve zes o
ime di a to em vo tos. 



Art. 3º O juiz de paz, de que tra ta o ar ti go an te ce den te, será sem pre 
o ele i to na úl ti ma ele i ção ge ral de ju í zes de paz, em bo ra se te nha pro ce di do
a ou tra ele i ção pos te ri or em vir tu de de nova di vi são, ou in cor po ra ção de
dis tri tos. Nas pa ró qui as cri a das de po is da ele i ção ge ral ser vi rá de pre si den te
da jun ta o juiz de paz ele i to em vir tu de da cri a ção da pa ró quia. 

Art. 4º Um mês an tes do dia mar ca do para a for ma ção da jun ta,
o pre si den te con vo ca rá no mi nal men te, por edi ta is afi xa dos nos lu ga res
pú bli cos, e pu bli ca dos pela im pren sa, onde a hou ver, e por no ti fi ca ção fe i ta
por ofi ci al de jus ti ça, ou por ofí cio, os ele i to res da pa ró quia, e igual nú me ro
de su plen tes, para que se re ú nam no dia de sig na do, sob sua pre si dên cia, no 
con sis tó rio, e se este não for bas tan te es pa ço so, no cor po da Igre ja Ma triz,
ou em ou tro edi fí cio por ele de sig na do, se não pu der ser na Ma triz, a fim de 
or ga ni zar-se a Jun ta de Qu a li fi ca ção. 

Art. 5º Os ele i to res con vo ca dos se rão uni ca men te os pri me i ros
vo ta dos da ele i ção até o nú me ro de ele i to res, que ti ver dado a pa ró quia, e
não qua is quer su plen tes, em bo ra es te jam mu da dos, mor tos ou im pe di dos
al guns ele i to res: as sim como os su plen tes con vo ca dos se rão uni ca men te os
pri me i ros ime di a tos em vo tos aos no me a dos ele i to res, não se cha man do
su plen tes me nos vo ta dos em lu gar de al guns dos mais vo ta dos, que es te jam 
mu da dos, mor tos ou im pe di dos. 

Art. 6º Nas pa ró qui as cri a das, de po is da úl ti ma ele i ção de ele i to res,
de ve rá o pre si den te da jun ta con vo car, em lu gar de ele i to res, e su plen tes, os 
oito ci da dãos, que lhes fi ca rem ime di a tos em vo tos; os qua tro pri me i ros
para re pre sen ta rem a tur ma dos ele i to res, e os ou tros qua tro a tur ma dos
su plen tes. 

Art. 7º O go ver no na cor te, e os pre si den tes nas pro vín ci as ex pe -
di rão em tem po as pre ci sas or dens às câ ma ras mu ni ci pa is, e es tas, até o úl ti mo 
de no vem bro im pre te ri vel men te, aos que têm de pre si dir às jun tas de qua li -
fi ca ção do seu mu ni cí pio, re me ten do-lhes có pia au tên ti ca das atas da ele i ção
dos ele i to res, e da do juiz de paz do dis tri to da Ma triz, bem como de cla ra ção
do nú me ro de ele i to res, que deu a pa ró quia no ano de 1842. 

Art. 8º No dia apra za do, às nove ho ras da ma nhã, re u ni dos os
ele i to res, e su plen tes, o pre si den te to ma rá as sen to no topo da mesa, ten do à 
sua es quer da o es cri vão de paz, e os ele i to res, e su plen tes em tor no da
mesa. O pre si den te, de po is de fe i ta a le i tu ra do pre sen te ca pí tu lo, anun ci a rá 
que vai pro ce der à for ma ção da Jun ta de Qu a li fi ca ção. Ime di a ta men te fará a 
cha ma da dos ele i to res con vo ca dos, e o es cri vão irá lan çan do em uma lis ta
os no mes dos pre sen tes, com de cla ra ção de vo tos de cada um, e pela or dem 
da vo ta ção, que ob ti ve ram para ele i to res. Con clu í da a cha ma da, o pre si den te
lerá a lis ta, e pu bli ca rá o nú me ro to tal dos ele i to res pre sen tes, pas san do 
a di vi di-los em duas tur mas igua is; a pri me i ra dos mais vo ta dos, e a se gun da
dos me nos vo ta dos; e es co lhe rá dois ele i to res, um que será o úl ti mo da
1ª tur ma, e ou tro que será o pri me i ro da 2ª tur ma. Se o nú me ro dos ele i to res
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pre sen tes for ím par, não será con ta do o ele i tor mais vo ta do, para que o
nú me ro fi que par. 

Art. 9º Se a lis ta dos ele i to res pre sen tes con ti ver três no mes,
es co lhe rá o pre si den te o 2º e 3º; se con ti ver dois, se rão es tes os de sig na dos;
e se con ti ver so men te um, cha ma rá este a um ci da dão de sua con fi an ça, que 
te nha as qua li da des de ele i tor, e am bos fa rão par te da Jun ta de Qu a li fi ca ção.

Art. 10. Se não com pa re cer ne nhum ele i tor, o pre si den te con vi da rá
o seu ime di a to em vo tos na or dem de vo ta ção para juiz de paz; e se este não 
com pa re cer até o dia se guin te pe las 9 ho ras da ma nhã, será con vi da do o
ime di a to, e as sim por di an te. O ci da dão assim con vi da do no me a rá uma
pes soa de sua con fi an ça, que te nha as qua li da des de ele i tor, e am bos se rão
mem bros da Jun ta de Qu a li fi ca ção. 

Art. 11. De sig na dos por este modo dois mem bros da jun ta, pas -
sa rá o pre si den te a de sig nar os ou tros dois den tre os su plen tes pre sen tes,
fa zen do-se a lis ta de les, e pro ce den do-se a tal res pe i to como está dis pos to
nos arts. 8º e 9º 

Art. 12. Se não com pa re cer ne nhum su plen te, con vi da rá o pre si -
den te o 5º vo ta do na ele i ção de juiz de paz do dis tri to, e se este não com pa re -
cer até o dia se guin te pe las 9 ho ras da ma nhã, con vi da rá o 6º, e as sim por di -
an te. O ci da dão con vi da do no me a rá uma pes soa de sua con fi an ça, que te nha
as qua li da des de ele i tor, e am bos se rão mem bros da Jun ta de Qu a li fi ca ção.

Art. 13. As dis po si ções an te ri o res, re la ti vas à de sig na ção dos
mem bros da Jun ta de Qu a li fi ca ção, são apli cá ve is às tur mas man da das con vo -
car no art. 6º, nas pa ró qui as cri a das de po is da úl ti ma ele i ção de ele i to res.

Art. 14. Os qua tro ci da dãos as sim de sig na dos com po rão, com o
pre si den te, a Jun ta de Qu a li fi ca ção, e to ma rão ime di a ta men te as sen to de
um e ou tro lado da mes ma. A jun ta im po rá a mul ta do art. 126 aos ele i to res, 
su plen tes e mais ci da dãos, que, sen do con vo ca dos, de i xa rem de com pa re -
cer sem mo ti vo jus ti fi ca do.

Art. 15. O pre si den te da jun ta man da rá la vrar pelo seu es cri vão uma 
ata cir cuns tan ci a da da for ma ção dela, men ci o nan do os no mes dos ele i to res,
su plen tes, e mais pes so as con vi da das, que de i xa rem de com pa re cer, e as mul -
tas, que lhes fo rem im pos tas, os no mes das pes so as, que os subs ti tu í rem, e
con sig nan do por ex ten so, e pela or dem em que fo rem es cri tas, as lis tas dos ele i -
to res e su plen tes, que com pa re ce rem para a or ga ni za ção da Jun ta. A ata será
la vra da em o li vro es pe ci al da qua li fi ca ção, e as si na da pelo pre si den te, e mem -
bros da jun ta, e por to dos os ele i to res e su plen tes, que ti ve rem sido pre sen tes. 

CAPÍTULO II
Do Pro ces so de Qu a li fi ca ção

Art. 16. Lida a ata da for ma ção da jun ta, o pre si den te, fe i ta a le i tu ra 
do pre sen te ca pí tu lo, anun ci a rá que se vai pro ce der ime di a ta men te à or ga -
ni za ção da lis ta ge ral dos vo tan tes. 
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Art. 17. Se rão com pre en di dos na lis ta ge ral dos vo tan tes (art. 91
da Cons ti tu i ção): 

1º) os ci da dãos bra si le i ros, que es ti ve rem em gozo de seus di re i -
tos po lí ti cos; os es tran ge i ros na tu ra li za dos, conta nto que uns, e ou tros te -
nham pelo me nos um mês de re si dên cia na pa ró quia an tes do dia da for ma -
ção da jun ta; os que aí re si di rem me nos tem po se rão qua li fi ca dos na pa ró -
quia em que dan tes re si di am. Os ci da dãos, que de novo che ga rem à pa ró -
quia vin dos de fora do Impé rio, ou de ou tra pro vín cia, qual quer que seja o
tem po que te nham de re si dên cia na épo ca da for ma ção da jun ta, se rão in clu í -
dos na lis ta, se mos tra rem âni mo de aí per ma ne cer.

Art. 18. Não se rão in clu í dos na lis ta ge ral (art. 92 da Cons ti tu i ção): 
1º) Os me no res de 25 anos, nos qua is se não com pre en dem os ca -

sa dos, e os ofi ci a is mi li ta res, que fo rem ma i o res de 21 anos; os ba cha réis
for ma dos, e os clé ri gos de or dens sa cras. 

2º) Os fi lhos de fa mí li as, que es ti ve rem em com pa nhia de seus
pais, sal vo se ser vi rem ofí ci os pú bli cos. 

3º) Os cri a dos de ser vir, em cuja clas se não en tram os guar da-li vros,
e pri me i ros ca i xe i ros das ca sas de co mér cio; os cri a dos da Casa Impe ri al,
que não fo rem de ga lão bran co; e os ad mi nis tra do res das fa zen das ru ra is e
fá bri cas. 

4º) Os re li gi o sos e qua is quer, que vi vam em co mu ni da de cla us tral.
5º) Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al, ava li a da em pra ta,

a quan tia de 100$000 por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go.
6º) As pra ças de pré do Exér ci to, e ar ma da da for ça po li ci al paga, 

e os ma ri nhe i ros dos na vi os de guer ra.
Art. 19. A lis ta ge ral será fe i ta por dis tri tos, por quar te i rões e por

or dem al fa bé ti ca em cada quar te i rão e os no mes dos vo tan tes nu me ra dos
su ces si va men te pela or dem na tu ral da nu me ra ção, de sor te que o úl ti mo
nú me ro mos tre a to ta li da de dos vo tan tes. Em fren te do nome de cada vo tan te
se men ci o na rá a sua ida de, ao me nos pro vá vel, pro fis são e es ta do. Para este 
fim os ju í zes de paz, em exer cí cio, nos dis tri tos da pa ró quia, en vi a rão ao
pre si den te da jun ta, até o úl ti mo de de zem bro, a lis ta par ci al do seu res pec ti vo 
dis tri to, do mes mo modo or ga ni za da. 

Art. 20. A jun ta ce le bra rá as suas ses sões em dias su ces si vos,
prin ci pi an do às 9 ho ras da ma nhã, e ter mi nan do ao sol pos to, de ven do con clu ir 
o seu tra ba lho no es pa ço de 20 dias ao mais tar dar. Os pá ro cos e ju í zes de
paz as sis ti rão aos tra ba lhos da jun ta como in for man tes: mas a fal ta de uns,
e ou tros não in ter rom pe rá as ses sões.

Art. 21. Fe i to o alis ta men to, será lan ça do em o li vro da qua li fi -
ca ção, em a com pe ten te ata as si na da pela jun ta, e dele se ex tra i rão três
có pi as, pela mes ma as si na das, das qua is uma será re me ti da, na Cor te ao
mi nis tro do Impé rio, e nas pro vín ci as aos pre si den tes, uma afi xa da no

152 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



in te ri or da Igre ja Ma triz, em lu gar con ve ni en te, e à vis ta de to dos, e ou -
tra que fi ca rá em po der do pre si den te. Do mes mo li vro se ex tra i rão có pi -
as par ci a is do alis ta men to de cada um dos dis tri tos, as si na das pela Jun ta, 
para se rem re me ti das aos res pec ti vos ju í zes de paz em exer cí cio, a fim de 
que as fa çam pu bli car por edi ta is. O que con clu í do, in ter rom per-se-ão
por trin ta dias as ses sões da jun ta, fi can do po rém o pre si den te obri ga do,
du ran te esse tem po, a ins pe ci o nar, se é con ser va da a lis ta afi xa da e, no
caso de de sa pa re cer, a subs ti tui-la, man dan do ti rar nova có pia do li vro,
que deve es tar sob sua guar da. 

Art. 22. Pas sa do o in ter va lo de trin ta dias de po is de afi xa da a lis ta 
na Ma triz, a jun ta ce le bra rá ses são em cin co dias con se cu ti vos, para de ci dir
so bre qua is quer que i xas, re cla ma ções ou de nún ci as, que qual quer ci da dão
pode fa zer acer ca das fal tas ou ile ga li da des, com que te nha pro ce di do a jun ta;
ou seja em re la ção ao que i xo so, re cla man te ou de nun ci an te, ou em re la ção a 
qual quer ou tro.

Art. 23. As que i xas, re cla ma ções ou de nún ci as só se rão ad mi ti das
vin do as si na das; e quan do fo rem acom pa nha das de do cu men tos jus ti fi ca ti vos, 
que se rão isen tos de selo, o pre si den te pas sa rá re ci bo de les. As de ci sões da
jun ta se rão mo ti va das e lan ça das nos re que ri men tos que se rão res ti tu í dos
às par tes.

Art. 24. As al te ra ções que se fi ze rem em vir tu de das que i xas,
re cla ma ções ou de nún ci as se rão igual men te lan ça das no li vro da qua li fi ca ção,
na res pec ti va ata e dele se ti ra rão as có pi as de ter mi na das no art. 21. Qu an do
as có pi as da lis ta ge ral abran ge rem ma i or es pa ço que o de uma fo lha será
cada fo lha as si na da por toda a jun ta.

Art. 25. To dos os anos, na 3ª do min ga de ja ne i ro, se for ma rá a
jun ta qua li fi ca do ra para re ver a qua li fi ca ção do ano an te ce den te, e ob ser -
van do-se to das as dis po si ções do pre sen te ca pí tu lo e do 1º, não só a res pe i to
da for ma ção da jun ta como do pro ces so da re vi são. 

Art. 26. A re vi são será uni ca men te por fim:
1º) eli mi nar os ci da dãos que hou ve rem fa le ci do, es ti ve rem mu da dos

ou ti ve rem per di do as qua li da des de vo tan tes; 
2º) in clu ir os que se ti ve rem mu da do para a pa ró quia ou ad qui ri -

do as qua li da des de vo tan tes. 

Art. 27. Fe i ta a re vi são, in clu í dos e ex clu í dos os que o de ve rem
ser, far-se-á uma nova lis ta ge ral que será igual men te lan ça da no li vro da
qua li fi ca ção, pu bli ca da e re me ti da às di ver sas au to ri da des já men ci o na das,
pra ti can do-se o mes mo a res pe i to das al te ra ções fe i tas em vir tu de das que i xas, 
re cla ma ções ou de nún ci as. 

Art. 28. For ma da a jun ta de qua li fi ca ção, fi ca rão sus pen sos por
es pa ço de ses sen ta dias os pro ces sos cí ve is em que os seus mem bros fo rem

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 153



au to res ou réus, se o qui se rem, as sim como, du ran te o mes mo, não se po de rão 
in ten tar con tra eles no vos pro ces sos-cri mes, sal vo o caso de pri são em
fla gran te de li to. 

Art. 29. No Impe di men to de qual quer dos mem bros da jun ta,
du ran te os seus tra ba lhos, a mes ma jun ta no me a rá quem o subs ti tua,
con tan to que te nha as qua li da des de ele i tor. O pre si den te será subs ti tu í do
pelo modo es ta be le ci do no art. 2º

Art. 30. O pre si den te da jun ta re qui si ta rá o es cri vão de paz ou o
do sub de le ga do, as sim como os ofi ci a is de jus ti ça que fo rem ne ces sá ri os; e
no im pe di men to ou fal ta des tes em pre ga dos, no me a rá e ju ra men ta rá pes so as
que sir vam para os tra ba lhos da ele i ção so men te. 

Art. 31. Para a for ma ção das lis tas de qua li fi ca ção, os pá ro cos, ju í zes
de paz, de le ga dos, sub de le ga dos, ins pe to res de quar te i rão, co le to res, ad mi nis -
tra do res de ren das e qua is quer ou tros em pre ga dos pú bli cos de vem mi nis trar
à jun ta os es cla re ci men tos que lhes fo rem pe di dos, pro ce den do para os sa -
tis fa ze rem até a di li gên ci as es pe ci a is, se fo rem pre ci sas.

Art. 32. No caso de dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos ser vi rá 
para a ele i ção de ele i to res a qua li fi ca ção ul ti ma men te fe i ta, não se pro ce -
den do a nova qua li fi ca ção en tre a dis so lu ção e a ele i ção fe i ta em con se qüên cia
dela.

CAPÍTULO III
Dos Re cur sos da Qu a li fi ca ção

Art. 33. Em cada mu ni cí pio ha ve rá um con se lho mu ni ci pal de
re cur so, com pos to do juiz mu ni ci pal, que será o pre si den te; do pre si den te
da Câ ma ra Mu ni ci pal e do ele i tor mais vo ta do da pa ró quia ca be ça do
mu ni cí pio. No caso de qual quer de les ter fe i to par te da jun ta qua li fi ca do ra
de al gu ma fre gue sia, ser vi rá em seu lu gar e seus subs ti tu to le gal ou o ime -
di a to em vo tos.

Art. 34. Nos mu ni cí pi os que es ti ve rem re u ni dos a ou tros, for man do
um só ter mo ju di ciá rio, e em que não re si da o juiz mu ni ci pal, será o con se lho 
pre si di do pe los res pec ti vos su plen tes. Nos mu ni cí pi os que não ti ve rem
tri bu nal de ju ra dos, será o con se lho pre si di do pe los res pec ti vos su plen tes.
Nos mu ni cí pi os que não ti ve rem tri bu nal de ju ra dos, será o con se lho com pos to
do pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal, do seu ime di a to em vo tos e do ele i tor
mais vo ta do.

Art. 35. Para este con se lho pode qual quer ci da dão re cor rer da
jun ta de qua li fi ca ção, ten do pre ce di do re cla ma ção de sa ten di da por ela so bre o
ob je to do re cur so, nos se guin tes ca sos: 

1º) in ser ção in de vi da na lis ta dos vo tan tes; 
2º) omis são na mes ma lis ta; 
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3º) ex clu são dos ins cri tos na qua li fi ca ção do ano an te ri or. 
Art. 36. Este con se lho se re u ni rá na 3ª do min ga do mês de abril,

em lu gar pú bli co, anun ci a do por edi ta is, e fun ci o na rá por es pa ço de 15
dias. Suas de li be ra ções se rão to ma das por ma i o ria de vo tos, e sem pre mo ti -
va das, de cla ran do-se os seus fun da men tos não só na ata, que se deve lan çar 
em li vro pró prio, mas tam bém nos des pa chos pro fe ri dos nos re que ri men tos 
das par tes, a quem se rão res ti tu í dos. As atas se rão es cri tas por qual quer dos 
mem bros do con se lho, ex ce to o pre si den te, e o li vro fi ca rá de po si ta do no
ar qui vo da Câ ma ra Mu ni ci pal. 

Art. 37. O con se lho re me te rá ao pre si den te da jun ta de qua li fi ca ção
uma re la ção no mi nal das pes so as cu jos re cur sos ti ve rem sido aten di dos; o
pre si den te da jun ta se fará in clu ir no li vro da qua li fi ca ção, em lis ta su ple -
men tar, e o re me te rá ime di a ta men te à Câ ma ra Mu ni ci pal. 

Art. 38. Das de ci sões des te con se lho po der-se-á re cor rer para a
re la ção do dis tri to, a qual de ci di rá pron ta men te o re cur so, se gun do a fór mu -
la es ta be le ci da nos arts. 32 e 33 do re gu la men to das re la ções, com pre fe rên -
cia a qual quer ou tro ser vi ço, sem for ma li da de de ju í zo, exa mi nan do as re -
cla ma ções não aten di das e os do cu men tos que as acom pa nha ram, sem ad -
mi tir no vos nem ale ga ções. Se a re la ção jul gar aten dí vel o re cur so, man da rá
re pa rar a in jus ti ça, pro ce den do-se em con for mi da de do dis pos to no ar ti go
an te ce den te, e im po rá aos mem bros do con se lho a mul ta dos arts. 126, § 1º,
nú me ro 3º O re cur so será apre sen ta do na re la ção den tro do pra zo mar ca do
para as ape la ções-cri mes e não terá efe i to sus pen si vo.

TÍTULO II
Da Ele i ção dos Ele i to res

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção das Me sas Pa ro qui a is

Art. 39. As no me a ções dos de pu ta dos e se na do res para a Assem -
bléia Ge ral do Impé rio do Bra sil e dos mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas
Pro vin ci a is se rão fe i tas por ele i to res da pa ró quia (art. 90 da Cons ti tu i ção e
art. 4º do Ato Adi ci o nal), fa zen do-se em cada fre gue sia uma as sem bléia
pa ro qui al, a qual será igual men te pre si di da pelo pre si den te da jun ta de
qua li fi ca ção.

Art. 40. A ele i ção de ele i to res em todo o Impé rio será no 1º do min go 
do mês de no vem bro do 4º ano de cada le gis la tu ra. Exce tua-se o caso de
dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, em que o go ver no mar ca rá um dia,
em que a ele i ção se fará em todo o Impé rio. 

Art. 41. Um mês an tes do dia es ta be le ci do no ar ti go an te ce den te,
o pre si den te da mesa pa ro qui al, ten do re ce bi do, por in ter mé dio da Câ ma ra
Mu ni ci pal, as or dens do go ver no para ele i ção, con vo ca rá, na for ma dos arts. 
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4º, 5º e 6º, as pes so as aí men ci o na das, a fim de pro ce der-se à or ga ni za ção da 
mesa pa ro qui al. Pela mes ma oca sião con vi da ra os ci da dãos qua li fi ca dos a
fim de da rem os seus vo tos. 

Art. 42. No dia apra za do, re u ni do o povo pe las 9 ho ras da ma nhã, 
ce le bra rá o pá ro co mis sa do Espí ri to San to, e fará, ou ou trem por ele, uma
ora ção aná lo ga ao ob je to. Ter mi na da a ce ri mô nia re li gi o sa, pos ta no cor po
da igre ja uma mesa, to ma rá o pre si den te as sen to à ca be ce i ra des ta, fi can do
à sua es quer da o es cri vão, e de um e ou tro lado os ele i to res e su plen tes;
fa zen do-se po rém uma di vi são con ve ni en te, de sor te que os in di ví du os
cha ma dos para a or ga ni za ção da mesa, es tan do sem pre ao al can ce da ins pe ção,
e fis ca li za ção dos ci da dãos pre sen tes, pos sam pre en cher re gu lar men te as
fun ções, que a lei lhes in cum be. To dos os mais as sis ten tes te rão as sen tos,
sem pre ce dên cia, e es ta rão sem ar mas, e a por tas aber tas.

Art. 43. O pre si den te fará, em voz alta, e in te li gí vel, a le i tu ra des te 
tí tu lo, e do Ca pí tu lo I, do tí tu lo an te ce den te: ime di a ta men te fará a cha ma da,
e pro ce de rá à de sig na ção dos mem bros da mesa pa ro qui al, ob ser van do fi el -
men te to das as dis po si ções dos arts. 8º até 15 in clu si va men te. A ata da
or ga ni za ção da mesa será lan ça da em um li vro pró prio da ele i ção de ele i to res,
e di fe ren te do da qua li fi ca ção.

Art. 44. Con clu í da a ata da for ma ção da mesa, o pre si den te fará
inu ti li zar a se pa ra ção, que a iso la va dos as sis ten tes, e re ti rar de jun to dela
as ca de i ras des ti na das aos ele i to res e su plen tes; e de po is de ha ver as sim
de sem ba ra ça do a mesa, de sor te que os as sis ten tes pos sam ro de ar, e exa mi nar
os seus tra ba lhos, en ce ta rá a ele i ção, de cla ran do – está ins ta la da a Assem bléia
Pa ro qui al.

Art. 45. São apli cá ve is aos mem bros das me sas pa ro qui a is, en quan to 
du ra rem suas fun ções, as dis po si ções do art. 28. 

Art. 46. Com pe te à Mesa Pa ro qui al o se guin te: 
§ 1º O re co nhe ci men to da iden ti da de dos vo tan tes, po den do ou vir

em caso de dú vi da, o tes te mu nho do juiz de paz, do pá ro co, ou de ci da dãos 
em seu con ce i to abo na dos. 

§ 2º A apu ra ção dos vo tos dos vo tan tes, e a ex pe di ção dos di plo mas
aos ele i to res. 

§ 3º A de ci são de qua is quer dú vi das, que se sus ci tem acer ca do
pro ces so ele i to ral, na par te que lhe é co me ti da.

§ 4º Co ad ju var o pre si den te na ma nu ten ção da or dem, na for ma
des ta lei.

As de ci sões da mesa se rão to ma das por ma i o ria, vo tan do em
pri me i ro lu gar o pre si den te. 

Art. 47. Com pe te ao pre si den te da mesa pa ro qui al: 
§ 1º Re gu lar a po lí cia da Assem bléia Pa ro qui al, cha man do à or -

dem os que dela se des vi a rem, im pon do si lên cio aos es pec ta do res, fa zen do
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sair os que se não aqui e ta rem, e os que in ju ri a rem os mem bros da mesa ou a
qual quer dos vo tan tes; man dan do fa zer nes te caso auto de de so be diên cia e
re me ten do-o à au to ri da de com pe ten te. No caso po rém de ofen sa fí si ca con tra 
qual quer dos me sá ri os, ou vo tan tes, po de rá o pre si den te pren der o ofen sor,
re me ten do-o ao juiz com pe ten te para o ul te ri or pro ce di men to na for ma das
leis. 

§ 2º Re gu lar os tra ba lhos da mesa, de sig nan do um dos su plen tes,
ou seus subs ti tu tos, para fa zer a le i tu ra das cé du las, de ba i xo de sua ins pe ção
di re ta, e ime di a ta; man dan do re ti fi car qua is quer en ga nos, que te nha ha vi do;
e de fe rin do às re cla ma ções, que com o res pe i to con ve ni en te pode fa zer
qual quer dos as sis ten tes so bre os tra ba lhos da mesa. O pre si den te de sig na rá
um dos ele i to res me sá ri os para ser vir de se cre tá rio des de que se achar a
mesa ins ta la da.

CAPÍTULO II
Do Re ce bi men to das Cé du las dos Vo tan tes

Art. 48. Insta la da a Assem bléia Pa ro qui al, se pro ce de rá ao re ce bi -
men to das cé du las dos vo tan tes, sen do es tes cha ma dos pela or dem, em que
es ti ve rem seus no mes ins cri tos no alis ta men to, e re co lhen do as cé du las em
uma urna, à pro por ção que se fo rem re ce ben do. Fin da a cha ma da pela lis ta
ge ral, se pra ti ca rá o mes mo com a su ple men tar, se exis tir. Dos que não acu di -
rem à 1ª cha ma da, far-se-á um rol, pelo qual se pro ce de rá a uma 2ª, e de po is
a uma 3ª Esta terá sem pre lu gar em ou tro dia de po is da se gun da, em hora
anun ci a da pelo pre si den te ao en cer rar a ses são do dia an te ce den te. 

Art. 49. Com a ter ce i ra cha ma da ter mi na o pra zo do re ce bi men to 
das cé du las; as re ce bi das se rão con ta das, e ema ça das; e o seu nú me ro men ci o -
na do em Ata es pe ci al, em que se de cla re o dia, e hora, em que a ter ce i ra
cha ma da se fez, e os no mes dos vo tan tes, que a ela não acu di ram, os qua is
por esse fato per de rão o di re i to de vo tar nes sa ele i ção. 

Art. 50. Não se re ce be rão vo tos de quem não es te ja in clu í do na
qua li fi ca ção, nem dos vo tan tes que não com pa re ce rem pes so al men te, as sim 
como não se rão ad mi ti das as cé du las que con ti ve rem no mes ris ca dos, al te -
ra dos ou subs ti tu í dos por ou tros. 

Art. 51. Os vo tan tes não se rão obri ga dos a as si nar suas cé du las, e 
es tas de vem con ter tan tos no mes, e suas res pec ti vas ocu pa ções, quan tos
ele i to res ti ver de dar a pa ró quia. 

Art. 52. Enquan to não for fi xa do por lei o nú me ro de ele i to res de
cada pa ró quia do Impé rio, na for ma do art. 107, será ele re gu la do na ra zão
de 40 vo tan tes por cada ele i tor. Dará mais um ele i tor aque la pa ró quia, que
além de um múl ti plo de 40 con ti ver uma fra ção de mais de 20 vo tan tes:
ne nhu ma pa ró quia po rém de i xa rá de dar ao me nos um ele i tor, por me nor
que seja o nú me ro dos vo tan tes. Não obs tan te a re gra an te ce den te, os ele i to res
de qual quer pa ró quia em ne nhum caso irão além do nú me ro dado por essa

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 157



pa ró quia na que la das duas ele i ções de 1842 e de 1844, em que me nor nú me ro
hou ver ele i to; acres cen tan do-se-lhe uma quin ta par te mais. 

Art. 53. Po dem ser ele i to res to dos os que po dem vo tar nas as sem -
bléi as pa ro qui a is. Exce tu am-se: § 1º Os que não ti ve rem de ren da lí qui da
anu al, ava li a da em pra ta, a quan tia de du zen tos mil réis por bens de raiz,
co mér cio, in dús tria, ou em pre go. § 2º Os li ber tos. § 3º Os pro nun ci a dos em
que i xa, de nún cia, ou su má rio, es tan do a pro nún cia com pe ten te men te
sus ten ta da. 

CAPÍTULO III
Da Apu ra ção dos Vo tos

Art. 54. Ter mi na do o re ce bi men to das cé du las, e la vra da a Ata
or de na da no art. 49, dis sol vi das pela mesa as dú vi das, que ocor re rem, or de na rá
o pre si den te que um dos su plen tes, ou seus subs ti tu tos, em sua pre sen ça,
leia cada uma das lis tas re ce bi das, e re par ti rá as le tras do al fa be to pe los ou tros
três mem bros da Mesa, os qua is irão es cre ven do, cada um em sua re la ção,
os no mes dos vo ta dos, e o nú me ro dos vo tos por al ga ris mos su ces si vos de
nu me ra ção na tu ral, de ma ne i ra que o úl ti mo nú me ro de cada nome mos tre
a to ta li da de dos vo tos, que este hou ver ob ti do, pu bli can do em voz alta os
nú me ros, à pro por ção que for es cre ven do. As cé du las, que con ti ve rem ma i or
nú me ro de no mes, do que deve dar a pa ró quia para ele i to res, se rão, não
obs tan te, apu ra das; se con ti ve rem ma i or nú me ro, se rão des pre za dos os no mes 
ex ce den tes no fim.

Art. 55. Aca ba da a le i tu ra das lis tas, o se cre tá rio, pe las re la ções
in di ca das, pu bli ca rá sem in ter rup ção al gu ma os no mes de to das as pes so as, 
e o nú me ro de vo tos, que ob ti ve ram para ele i to res da pa ró quia, for man do
das tais re la ções uma ge ral, que será lan ça da na ata es pe ci al da apu ra ção,
prin ci pi an do des de o nú me ro má xi mo até o mí ni mo, que será as si na da pela 
mesa.

Art. 56. A ele i ção dos ele i to res será re gu la da pela plu ra li da de
re la ti va de vo tos. Os que ti ve rem a ma i o ria de les se rão de cla ra dos ele i to res
de pa ró quia até aque le nú me ro, que a fre gue sia deve dar. Os ime di a tos
de po is des tes ser vi rão de su plen tes. Se re ca ir ma i o ria de vo tos em um in di -
ví duo, que a mesa jul gue não es tar em cir cuns tân ci as de ser ele i tor, ex pe -
dir-lhe-á, não obs tan te, o res pec ti vo di plo ma, lan çan do na Ata a de cla ra ção
de to das as dú vi das, que ocor re rem so bre a ido ne i da de do voto, a fim de
que o co lé gio ele i to ral de ci da por oca sião da ve ri fi ca ção dos po de res dos
ele i to res. 

Art. 57. Pu bli ca dos os ele i to res, o se cre tá rio lhes fará ime di a ta -
men te avi so por car ta, para que con cor ram à igre ja, onde se fi ze ram as ele i ções.
Entre tan to se ex tra i rão có pi as au tên ti cas da ata es pe ci al da apu ra ção des de
o má xi mo até o me nor nú me ro de vo tos, as qua is se rão as si na das pela
mesa, e se dará uma a cada ele i to, que lhe ser vi rá de di plo ma.
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Art. 58. Re u ni dos os ele i to res, se can ta rá um Te Deum so le ne,
para o qual fará o vi gá rio as des pe sas do al tar, e as câ ma ras to das as ou tras, 
fi can do a car go de seus res pec ti vos pro cu ra do res apron ta rem, mesa, as sen tos,
pa pel, tin ta, ser ven tes, e o mais que ne ces sá rio for para se efe tu ar com toda
a dig ni da de este so le ne ato. 

Art. 59. O li vro das atas será re me ti do ao pre si den te da Câ ma ra
Mu ni ci pal com ofí cio do se cre ta rio da mesa pa ro qui al; e inu ti li zan do-se as
lis tas dos vo tan tes, se ha ve rá a Assem bléia Pa ro qui al por dis sol vi da, sen do
nulo qual quer pro ce di men to, que de mais pra ti car. 

Art. 60. Qu an do em al gu ma fre gue sia se não pu der ve ri fi car a
ele i ção no dia de sig na do, far-se-á, logo que ces se o im pe di men to, em ou tro
dia de sig na do pelo pre si den te da mesa pa ro qui al, ou por esta, se já ti ver
sido ins ta la da, e anun ci a do por edi ta is: não po de rão po rém os ele i to res vo tar
para de pu ta dos, se a sua ele i ção se não ti ver con clu í do an tes do dia mar ca do
para a re u nião dos co lé gi os ele i to ra is. 

Art. 61. As ur nas, em que se guar da rem de um dia para ou tro as
cé du las, e mais pa péis re la ti vos à ele i ção, se rão, de po is de fe cha das, e la cra das, 
re co lhi das com o li vro das atas em um co fre de três cha ves das qua is terá
uma o pre si den te, ou tra um dos ele i to res e ou tra um dos su plen tes mem bros
da Mesa. O co fre fi ca rá na par te mais os ten si va e central da igre ja ou edi fí -
cio, onde se es ti ver fa zen do a ele i ção; e guar da do pe las sen ti ne las, que a
mesa jul gar pre ci sas, não se pon do im pe di men to a qua is quer ci da dãos, que
igual men te o que i ram guar dar com a sua pre sen ça.

TÍTULO III
Da Ele i ção Se cun dá ria

CAPÍTULO I
Dos Co lé gi os Ele i to ra is e ele i ção dos De pu ta dos

Art. 62. Os ele i to res de pa ró quia se re u ni rão em co lé gi os ele i to ra is 
quan do ti ve rem de pro ce der à ele i ção de de pu ta dos e se na do res à Assem -
bléia Ge ral ou de mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas Pro vin ci a is. 

Art. 63. Logo que for pu bli ca da esta lei, os pre si den tes das pro vín ci as
pro ce de rão a uma nova di vi são dos co lé gi os ele i to ra is, con ser van do, am pli -
an do ou res trin gin do os cír cu los exis ten tes; com bi nan do a co mo di da de dos
ele i to res com a con ve niên cia de não se rem mu i to cir cuns cri tos os cír cu los.
De ter mi na da uma vez a nova di vi são, não po de rá ela ser al te ra da se não por lei.

Art. 64. Fi ca rão sus pen sos, por es pa ço de 40 dias, con ta dos da
no me a ção dos ele i to res, to dos os pro ces sos em que os mes mos fo rem au to res
ou réus, que ren do.

Art. 65. Ne nhum ele i tor po de rá vo tar, se não no co lé gio ele i to ral,
em cujo cír cu lo es ti ver a fre gue sia pela qual for ele i to. Não se cha ma rá
su plen te se não para subs ti tu ir o ele i tor que ti ver fa le ci do ou mu da do de
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do mi cí lio para fora da pro vín cia, ou que, por au sen te dela, se ache ini bi do
de com pa re cer no dia da ele i ção. 

Art. 66. O pre si den te in te ri no do co lé gio ele i to ral é o pre si den te
da as sem bléia pa ro qui al da fre gue sia onde se re u nir o co lé gio e, na fal ta ou
im pe di men to, o seu ime di a to em vo tos. 

Art. 67. As Câ ma ras pro vi den ci a rão para que se jam pre sen tes
aos co lé gi os ele i to ra is os li vros das atas das as sem bléi as pa ro qui a is, os qua is
re ver te rão em pron ti dão e se gu ran ça para o seu ar qui vo, dis sol vi do o co lé gio.

Art. 68. A ele i ção dos de pu ta dos à Assem bléia Ge ral far-se-á em todo
o Impé rio trin ta dias de po is do dia mar ca do para a ele i ção pri má ria, tan to nos
casos or di ná ri os como quan do ti ver sido dis sol vi da a Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Art. 69. No dia apra za do, re u ni dos os ele i to res pe las 9 ho ras da
ma nhã, o pre si den te in te ri no to ma rá as sen to à ca be ce i ra da mesa, que de ve rá
ser co lo ca da de modo que pos sa ser ro de a da e ins pe ci o na da pe los ele i to res,
os qua is te rão as sen to in dis tin ta men te. O pre si den te, fe i ta a le i tu ra do pre sen te 
ca pí tu lo, cha ma rá para ser vi rem in te ri na men te como se cre tá ri os e es cru ti -
na do res os qua tro ele i to res que mais mo ços lhe pa re ce rem e, ha ven do re cla -
ma ção de que exis tam ou tros ele i to res mais mo ços, o co lé gio de ci di rá por
meio de vo ta ção se de vem es tes ser os cha ma dos ou ou tros. 

Art. 70. Cons ti tu í da a mesa in te ri na, se pro ce de rá à no me a ção de 
dois se cre tá ri os e dois es cru ti na do res, em es cru tí nio se cre to, vo tan do cada
ele i tor em qua tro no mes. Os dois mais vo ta dos se rão os se cre tá ri os e os ou tros
dois, es cru ti na do res. Os no me a dos to ma rão logo as sen to à mesa e ime di a ta -
men te se pas sa rá a no me ar o pre si den te, por es cru tí nio se cre to e por cé du las,
den tre os ele i to res; apu ra dos os vo tos pe los se cre tá ri os e es cru ti na do res,
será ele i to e pu bli ca do o que re u nir a plu ra li da de re la ti va. To man do o novo 
pre si den te pos se, em ato su ces si vo, no me a rá uma co mis são de três ele i to res, à
qual en tre ga rá os seus di plo mas os me sá ri os, to man do es tes con ta dos
di plo mas de to dos os ou tros ele i to res. La vra da e as si na da a ata es pe ci al da
ins ta la ção do co lé gio, este re ti rar-se-á. 

Art. 71. No dia se guin te, re u ni do e pre si di do o co lé gio, da rão as
co mis sões con ta do que acha ram nos di plo mas. Ha ven do dú vi das so bre
eles, ou acer ca de qua is quer ou tros ob je tos, se rão re sol vi das pelo pre si den te,
se cre tá rio, es cru ti na do res e ele i to res. Qu an do o co lé gio anu lar o di plo ma de 
um ou mais ele i to res, cha ma rá os su plen tes para subs ti tuí-los; to ma rá, to da via, 
em se pa ra do, não só os vo tos dos ele i to res de cla ra dos nu los como os da que les 
que os subs ti tu í rem, e de tudo se fará na ata mi nu ci o sa de cla ra ção.

Art. 72. Ve ri fi ca dos os po de res dos ele i to res, di ri gir-se-á o co lé -
gio à  igre ja prin ci pal, onde se ce le bra rá, pela ma i or dig ni da de ecle siás ti ca, mis -
sa so le ne do Espí ri to San to, e um dos ora do res mais acre di ta dos (que se não 
po de rá isen tar) fará um dis cur so aná lo go às cir cuns tân ci as, sen do as des pe sas
fe i tas na for ma do art. 58; e fin da a ce ri mô nia re li gi o sa, vol ta rá o co lé gio ao
lu gar do ajun ta men to e pro ce de rá ime di a ta men te à ele i ção dos de pu ta dos,
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cha man do-se os ele i to res por fre gue sia, e re co lhen do-se em uma urna as
cé du las que se fo rem re ce ben do. 

Art. 73. As cé du las de vem con ter os no mes, mo ra das e em pre gos 
ou ocu pa ções de tan tas pes so as quan tas são os de pu ta dos que a pro vín cia
deve dar, com as si na tu ra do ele i tor. 

Art. 74. A pro vín cia do Rio Gran de do Sul dará três de pu ta dos;
San ta Ca ta ri na, um; S. Pa u lo, nove; Mato Gros so, um; Go iás, dois; Mi nas
Ge ra is, vin te; Rio de Ja ne i ro, dez; Espí ri to San to, um; Ba hia, qua tor ze; Ser gi pe
del Rei, dois; Ala go as, cin co; Per nam bu co, tre ze; Pa ra í ba, cin co; Rio Gran de
do Nor te, um; Ce a rá, oito; Pi a uí, dois; Ma ra nhão, qua tro; Pará, três.

Art. 75. To dos os que po dem ser ele i to res são há be is para se rem
de pu ta dos. Exce tu am-se: 

§ 1º Os que não ti ve rem de ren da lí qui da anu al, ava li a da em pra -
ta, a quan tia de qua tro cen tos mil réis por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou
em pre go. 

§ 2º Os es tran ge i ros, ain da que na tu ra li za dos se jam. 
§ 3º Os que não pro fes sa rem a re li gião do Esta do. 
Art. 76. O ele i tor pode vo tar sem li mi ta ção al gu ma na que les que

em sua cons ciên cia fo rem dig nos e jul gar que têm as ha bi li ta ções pre ci sas,
com pe tin do ex clu si va men te a quem ve ri fi car os po de res dos ele i tos exa mi nar
se têm eles as con di ções de ido ne i da de exi gi das pela Cons ti tu i ção.

Art. 77. Entre gues que se jam to das as lis tas, man da rá o pre si den te,
por um dos se cre tá ri os, con tar, pu bli car e es cre ver na ata o nú me ro de las;
de sig na rá um dos es cru ti na do res para as ler, de ba i xo de sua ins pe ção ime -
di a ta e di re ta, ad ver tin do qual quer en ga no, e exi gin do que seja re pa ra do,
ou por si mes mo ou a re que ri men to de qual quer ele i tor; e se pro ce de rá à
apu ra ção dos vo tos pelo mé to do es ta be le ci do no art. 54. 

Art. 78. Ter mi na da a le i tu ra das lis tas, um dos se cre tá ri os, pe las
re la ções in di ca das, pu bli ca rá sem in ter rup ção os no mes de to das as pes so as 
que ob ti ve rem vo tos para de pu ta dos, for man do uma lis ta ge ral pela or dem
dos nú me ros, des de o má xi mo até o mí ni mo, que será ob je to da ata, com to das 
as mais cir cuns tân ci as que a acom pa nham, a qual será as si na da pela mesa e 
co lé gio ele i to ral, em cuja pre sen ça se que i ma rão as re fe ri das lis tas, dan -
do-se o co lé gio por dis sol vi do. 

Art. 79. Um dos se cre tá ri os, em ato su ces si vo ao da ele i ção,
ex tra i rá três có pi as au tên ti cas da ata, que se rão as si na das por to dos os
mem bros da mesa do co lé gio, con fe ri das e con ser ta das pelo se cre tá rio da
câ ma ra, e, na fal ta, por um ta be lião de no tas; será a pri me i ra re me ti da à câ ma ra
da ca pi tal, a se gun da ao pre si den te da pro vín cia, e a ter ce i ra ao mi nis tro do
Impé rio. Estas atas se rão en tre gues, den tro dos res pec ti vos ofí ci os, em qual quer
agên cia do Cor re io, qua tro dias de po is do en cer ra men to do co lé gio e a
mesa co bra rá re ce bi do, sal vo se pre fe rir fazê-las che gar par ti cu lar men te ao
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seu des ti no, em um pra zo, que não ex ce da a tan tos dias quan tas ve zes se
con ti ve rem qua tro lé guas na dis tân cia do lu gar da re u nião do co lé gio à
ca pi tal. O li vro das atas será res ti tu í do ao ar qui vo da Câ ma ra Mu ni ci pal.

CAPÍTULO II
Da Ele i ção de Se na do res e mem bros das Assem bléi as

Le gis la ti vas Pro vin ci a is
Art. 80. Ten do-se de no me ar al gum se na dor, por mor te, ou au men to 

de nú me ro, se pro ce de rá a nova ele i ção de ele i to res de pa ró quia, em dia
de sig na do pelo pre si den te da res pec ti va pro vín cia, o qual tam bém mar ca rá
o dia em que se hão de re u nir os co lé gi os ele i to ra is com pos tos dos ele i to res
en tão no me a dos. 

Art. 81. Cada ele i tor vo ta rá para se na dor por uma lis ta de três
no mes, de cla ran do a ida de, em pre go ou ocu pa ção de cada um dos vo ta dos. 
Se ti ve rem de ele ger-se dois se na do res, vo ta rá cada ele i tor em seis no mes e
as sim por di an te. 

Art. 82. Para ser se na dor re quer-se: 
§ 1º Que seja ci da dão bra si le i ro e que es te ja no gozo de seus di re i tos

po lí ti cos. 
§ 2º Que te nha a ida de de qua ren ta anos para cima. 
§ 3º Que seja pes soa de sa ber, ca pa ci da de e vir tu des, com pre fe -

rên cia os que ti ve rem fe i to ser vi ços à pá tria. 
§ 4º Que te nha de ren di men to anu al, por bens, in dús tria, co mér -

cio ou em pre go, a quan tia lí qui da de oi to cen tos mil réis, ava li a da em pra ta. 
Art. 83. A ida de de vin te e cin co anos, pro bi da de e de cen te sub -

sis tên cia, são as qua li da des ne ces sá ri as para ser mem bro das Assem bléi as
Le gis la ti vas Pro vin ci a is. Exce tu am-se da re gra re la ti va à ida de os ca sa dos e
os ofi ci a is mi li ta res, que po de rão ser ele i tos quan do fo rem ma i o res de vin te
e um anos; os ba cha réis for ma dos e os clé ri gos de or dens sa cras. Não po dem
ser ele i tos mem bros da Assem bléia Pro vin ci al, o pre si den te da pro vín cia, o
seu se cre tá rio e o co man dan te das ar mas. 

Art. 84. Os se na do res e mem bros das Assem bléi as Pro vin ci a is se -
rão ele i tos pelo mé to do es ta be le ci do no ca pí tu lo an te ce den te, ob ser van -
do-se fi el men te to das as dis po si ções aí con ti das, a res pe i to da ins ta la ção,
dos co lé gi os, ce ri mô nia re li gi o sa, re ce bi men to e apu ra ção dos vo tos, ex pe -
di ção das au tên ti cas etc. Na ele i ção da Assem bléia Pro vin ci al deve ser re -
me ti da à mes ma Assem bléia, por in ter mé dio do seu se cre tá rio, a au tên ti ca,
que no ca pí tu lo pre ce den te se man da re me ter ao mi nis tro do Impé rio. 

CAPÍTULO III
Da úl ti ma Apu ra ção dos Vo tos

Art. 85. Dois me ses de po is do dia mar ca do para a re u nião dos
co lé gi os ele i to ra is, far-se-á a apu ra ção ge ral dos vo tos nas Câ ma ras Mu ni ci pa is 
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das ca pi ta is das pro vin ci a is. A câ ma ra con vi da rá por edi ta is os ci da dãos
para as sis ti rem a esse so le ne ato. 

Art. 86. No dia apra za do, re u ni da a câ ma ra, pe las 9 ho ras da ma nhã, 
e com toda a pu bli ci da de, abri rá o pre si den te os ofí ci os re ce bi dos e fa zen do
re co nhe cer aos cir cuns tan tes que eles es ta vam in tac tos, man da rá con tar, e
es cre ver na ata o nú me ro das au tên ti cas re ce bi das: ime di a ta men te se pas sa rá
a apu rá-las, com os ve re a do res pre sen tes pelo mé to do es ta be le ci do no art.
54. Fin da a apu ra ção, o se cre ta rio da câ ma ra pu bli ca rá, sem de mo ra ou
in ter rup ção al gu ma, os no mes das pes so as e nú me ro de vo tos que ob ti ve ram,
for man do-se uma ata ge ral, des de o nú me ro má xi mo até o mí ni mo, a qual
será as si na da pela mes ma câ ma ra e ele i to res que pre sen tes se acha rem. 

Art. 87. A Câ ma ra Mu ni ci pal se li mi ta rá a so mar os vo tos men ci o -
na dos nas di fe ren tes atas. Se, po rém, hou ver du pli ca ta de ele i ções em um
co lé gio e vi e rem duas atas des se co lé gio, apu ra rá a que mais le gí ti ma lhe
pa re cer, de i xan do de apu rar a ou tra, e tam bém de i xa rá de apu rar qua is quer 
atas de re u niões de ele i to res ce le bra das em lu ga res que não es te jam de cla ra -
dos co lé gi os ele i to ra is; fa zen do, po rém, de cla ra ção es pe ci fi ca das das atas,
que de i xou de apu rar en glo ba da men te e men ci o nan do por ex ten so os vo tos 
atri bu í dos em cada uma des sas atas a qua is quer ci da dãos.

Art. 88. A plu ra li da de re la ti va re gu la rá a ele i ção de ma ne i ra que
se rão de cla ra dos ele i tos os que ti ve rem a ma i o ria de vo tos se gui da men te
até o nú me ro dos que deve ele ger a pro vín cia. Da ata se ex tra i rão có pi as au -
tên ti cas pelo se cre tá rio da câ ma ra, uma para ser re me ti da ao mi nis tro do
Impé rio ou ao pre si den te da pro vín cia, no caso da ele i ção da Assem bléia
Pro vin ci al e ou tra para ser vir de di plo ma ao ele i to, acom pa nha da de um
ofí cio da câ ma ra para iden ti da de da pes soa. 

Art. 89. Para su plen tes dos de pu ta dos mem bros das Assem bléi as 
Pro vin ci a is fi cam de sig na das as pes so as que se lhes se gui rem em nú me ro
de vo tos, cons tan tes da ata ge ral, pro ce den do-se en tre si pelo ma i or nú me ro 
que cada um de les ti ver, de ma ne i ra que achan do-se al gum dos efe ti vos
le gi ti ma men te im pe di do por au sên cia, mo lés tia pro lon ga da ou por ter sido
no me a do se na dor, a câ ma ra da ca pi tal ex pe di rá ao su plen te um di plo ma
igual aos que se pas sa ram aos efe ti vos; acom pa nhan do-o de um ofí cio, em
que de cla re que vai to mar as sen to como subs ti tu to, ou por fal ta ab so lu ta ou 
du ran te o im pe di men to tem po rá rio. 

Art. 90. Apu ra das as re la ções pelo modo de ter mi na do, e pu bli ca das
as ele i ções, se rão ime di a ta men te os ele i tos, que pre sen tes es ti ve rem e que
fa cil men te se pu de rem cha mar, acom pa nha dos pela câ ma ra, ele i to res e
povo, con du zi dos à igre ja prin ci pal men te, onde se can ta rá so le ne Te Deum a 
ex pen sas da mes ma câ ma ra, com o que fica ter mi na do o so le ne ato da apu -
ra ção dos vo tos.

Art. 91. Na ele i ção de se na dor, a cer ti dão au tên ti ca da ata ge ral
de apu ra ção será re me ti da à Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio,
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acom pa nhan do a lis ta trí pli ce (subs cri ta pelo se cre tá rio da câ ma ra, por ela
as si na da, e com ofí cio da mes ma câ ma ra) apu ra da den tre os pri me i ros vo ta dos
até o tri plo dos se na do res, que ti ver ele i to a pro vín cia. 

TÍTULO IV
Da ele i ção dos ju í zes de paz e Câ ma ras Mu ni ci pa is

Art. 92. A ele i ção dos ju í zes de paz e câ ma ras mu ni ci pa is será fe i ta
de 4 em 4 anos, no dia 7 de se tem bro, em to das as pa ró qui as do Impé rio.
Qu al quer que seja o nú me ro de dis tri tos de paz da pa ró quia, e em bo ra se
con te nham nela ca pe las cu ra das, a ele i ção será uma só, no mes mo lu gar, e
com uma só mesa pa ro qui al, para apu rar to dos os vo tos da fre gue sia, não
só para ve re a do res, como para ju í zes de paz dos di ver sos dis tri tos e ca pe las 
cu ra das, que nela se com pre en de rem. 

Art. 93. O pre si den te da Assem bléia Pa ro qui al nes tas ele i ções
será o mes mo de sig na do pela pre sen te lei para pre si dir à jun ta de qua li fi ca ção
e à ele i ção pri má ria.

Art. 94. Um mês an tes do dia mar ca do para a ele i ção, o pre si den te,
a quem a Câ ma ra Mu ni ci pal já de ve rá ter ex pe di do as or dens para pro ce der 
a ela, con vo ca rá, na for ma dos ar ti gos 4º, 5º e 6º, as pes so as aí men ci o na das, a 
fim de pro ce der-se à or ga ni za ção da mesa pa ro qui al. Pela mes ma oca sião
con vi da rá os ci da dãos qua li fi ca dos vo tan tes para irem dar os seus vo tos,
pu bli can do a lis ta ge ral de les por có pia au tên ti ca da qua li fi ca ção. 

Art. 95. No dia apra za do, re u ni do o res pec ti vo povo pe las 9 ho ras
da ma nhã, pos ta uma mesa no cor po da igre ja, o pre si den te, to man do as sen to
à ca be ce i ra dela, ten do à sua es quer da o es cri vão, e de um e ou tro lado os
ele i tos e su plen tes, se pa ra dos pela di vi são or de na da no ar ti go 42, fará em
voz alta e in te li gí vel, a le i tu ra do pre sen te tí tu lo, do tí tu lo II e do ca pí tu lo I
do tí tu lo I: ime di a ta men te pro ce de rá à or ga ni za ção da mesa pa ro qui al nos
ter mos pres cri tos para a ele i ção pri má ria. 

Art. 96. La vra da a ata da for ma ção da mesa, em li vro es pe ci al
para esta ele i ção, o pre si den te de cla ra rá – está ins ta la da a as sem bléia pa ro qui al
– e pas sa rá ao re ce bi men to das cé du las dos vo tan tes, fa zen do a cha ma da de les 
pela có pia au tên ti ca da qua li fi ca ção, que, na for ma da lei, deve es tar em seu 
po der. 

Art. 97. Po dem vo tar para ju í zes de paz e ve re a do res, to dos os
ci da dãos com pre en di dos na qua li fi ca ção ge ral da pa ró quia. 

Art. 98. Po dem ser ve re a do res to dos os que po dem vo tar nas
as sem bléi as pa ro qui a is ten do dois anos de do mi cí lio den tro do ter mo. 

Art. 99. Po dem ser ju í zes de paz to dos os que po dem ser ele i to res,
con tan to que mo rem no dis tri to a que per ten cer a ele i ção. 

Art. 100. Cada vo tan te en tre ga rá duas cé du las, uma con ten do os
no mes de sete ou nove pes so as para ve re a do res, e ou tra con ten do qua tro
no mes para ju í zes de paz. As cé du las, sem as si na tu ra, se rão fe cha das, ten do 

164 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



por fora o ró tu lo – ve re a do res para a Câ ma ra Mu ni ci pal da Vila de ..... ou
Ci da de de.......; Ju í zes de paz do Dis tri to ........ de ou da ca pe la de .......

 Art. 101. Ter mi na do o re ce bi men to das lis tas, o pre si den te man da rá
se pa rar as cé du las re la ti vas à ele i ção de ve re a do res, e as per ten cen tes a
cada um dos dis tri tos, ou ca pe las para a ele i ção de juiz de paz; con tar, pu -
bli car e es cre ver na ata, com a de vi da dis tin ção, o nú me ro de cé du las per -
ten cen tes a cada ele i ção. Co me ça rá a apu ra ção pe las cé du las de ve re a do res, 
pas san do su ces si va men te às cé du las per ten cen tes à ele i ção de ju í zes de paz
de cada um dos dis tri tos. De tudo se fará uma ata cir cuns tan ci a da, com a
pre ci sa cla re za, con ten do o nú me ro de vo tos, des de o má xi mo até o mí ni mo 
de cada uma das ele i ções. 

Art. 102. Não se ace i ta rão cé du las, se não dos que com pa re ce rem
pes so al men te e aos que fal ta rem sem le gí ti mo im pe di men to, par ti ci pa do à
mesa, esta im po rá a mul ta do ar ti go 126, § 7. 

Art. 103. A mesa re me te rá à Câ ma ra Mu ni ci pal o li vro das atas,
acom pa nha do de ofí cio do se cre tá rio, e, que i ma das as lis tas, se ha ve rá por
dis sol vi da a as sem bléia pa ro qui al. 

Art. 104. As dis po si ções do tí tu lo II são in te i ra men te apli cá ve is à
ele i ção de ju í zes de paz e ve re a do res, sal vo na par te, em que es ti ve rem al te -
ra das pelo pre sen te tí tu lo. 

Art. 105, Re ce bi das pe las Câ ma ras Mu ni ci pa is as atas das di ver sas
pa ró qui as, pro ce de rão ime di a ta men te à apu ra ção dos vo tos para ve re a do res,
em dia anun ci a do por edi ta is, se guin do o mé to do ge ral das apu ra ções.
Ter mi na da a apu ra ção, se rão de cla ra dos ve re a do res os que ti ve rem ma i o ria 
de vo tos; os ime di a tos se rão su plen tes. As câ ma ras en vi a rão a cada um dos
ve re a do res ele i tos uma có pia au tên ti ca da ata da apu ra ção ti ra da pelo seu
se cre tá rio, as si na da pe los mem bros da câ ma ra e acom pa nha da de ofí cio da
mes ma câ ma ra, con vi dan do-os a irem pres tar o ju ra men to e to mar pos se no 
dia sete de ja ne i ro. Para pres ta rem ju ra men to no mes mo dia se rão igual -
men te con vi da dos pe las câ ma ras os ju í zes de paz ele i tos, cu jos su plen tes se rão 
os ime di a tos em vo tos. 

Art. 106. As câ ma ras, logo que con clu í rem a apu ra ção, par ti ci pa rão
ao mi nis tro do Impé rio na cor te e aos pre si den tes nas pro vín ci as, o re sul ta do
da ele i ção de ve re a do res e ju í zes de paz do seu mu ni cí pio.

TÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 107. De oito em oito anos pro ce der-se-á ao ar ro la men to ge -
ral da po pu la ção do Impé rio, pela ma i o ria que o go ver no jul gar acer ta da; 
de ven do con ter os ma pas ge ral e par ci a is, além de ou tras de cla ra ções que
fo rem jul ga das ne ces sá ri as, a do nú me ro de vo tos de cada uma pa ró quia.
Este ar ro la men to de ter mi na rá o nú me ro de ele i to res, cor res pon den do com
fo gos a cada ele i tor, e dan do um ele i tor mais a pa ró quia que, além de um
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múl ti plo qual quer de cem, con ti ver mais uma fra ção ma i or de cin qüen ta
fo gos. Ne nhu ma pa ró quia po rém de i xa rá de dar ao me nos um ele i tor, por
me nor que seja o nú me ro de seus fo gos. O ar ro la men to será en vi a do à
Assem bléia Ge ral para o fim de fi xar-se por lei o nú me ro de ele i to res de
cada pa ró quia do Impé rio. Por fogo en ten de-se a casa ou par te dela, em que 
ha bi ta uma pes soa li vre, ou uma fa mí lia com eco no mia se pa ra da, de ma ne i ra
que um edi fí cio pode con ter dois ou mais fo gos. 

Art. 108. Sus pen der-se-á o re cru ta men to em todo o Impé rio por
três me ses, a sa ber: nos ses sen ta dias an te ri o res, e nos trin ta pos te ri o res ao
dia da ele i ção pri má ria. Fi cam pro i bi dos ar ru ma men to de tro pas, e qual quer
ou tra os ten ta ção de for ça mi li tar no dia da ele i ção pri má ria, a uma dis tân cia 
me nor de uma lé gua do lu gar da ele i ção. 

Art. 109. Em qual quer ele i ção, con clu í da a apu ra ção das lis tas, o
pre si den te do ato man da rá pu bli car por edi ta is, na por ta do edi fí cio, onde
se es ti ver fa zen do a ele i ção, e pela im pren sa, onde a hou ver, o re sul ta do da
vo ta ção. 

Art. 110. O pre si den te da jun ta de qua li fi ca ção será sem pre o
in di ví duo que hou ver fe i to a con vo ca ção dos ele i to res e su plen tes para a
for ma ção da jun ta; e seus subs ti tu tos se rão em todo o caso os que se lhe
se gui rem na es ca la da ele i ção, de que foi ti ra do o seu nome, em bo ra no ato
da ins ta la ção da jun ta, an tes ou no pro gres so de seus tra ba lhos, en trem em
exer cí cio ju í zes de paz da dos pela ele i ção para um novo qua driê nio. 

Art. 111. Qu al quer pro ce di men to ju di ci al, ex-ofí cio, ou a re que ri -
men to de par te, que deva ter lu gar por mo ti vo de de fe i to, ví cio, ou ir re gu la -
ri da de na for ma ção das jun tas de qua li fi ca ção, or ga ni za ção das me sas pa ro -
qui a is, e co lé gi os ele i to ra is, como acer ca da qua li fi ca ção e apu ra ção dos vo tos
em qual quer ele i ção, só po de rá ser ini ci a do de po is de ve ri fi ca dos pela au to -
ri da de com pe ten te os po de res con fe ri dos pela ele i ção de que se tra tar.

Art. 112. Dis sol vi da a Câ ma ra dos De pu ta dos, con si de ra-se fin da 
a le gis la tu ra e cas sa dos os po de res dos res pec ti vos ele i to res, os qua is ser vi rão
to da via para os tra ba lhos das me sas pa ro qui a is. Qu al quer ele i ção por eles
fe i ta pos te ri or men te ao ato da dis so lu ção fi ca rá sem vi gor. 

Art. 113. Qu an do os ele i to res de uma mes ma le gis la tu ra ti ve rem
de pro ce der, em ato su ces si vo, a mais de uma ele i ção, ser vi rá em to das elas
a mes ma mesa, que a prin cí pio se hou ver no me a do, e não se re pe ti rá a ce ri -
mô nia re li gi o sa or de na da pela lei. 

Art. 114. Qu an do os co lé gi os ele i to ra is se re u ni rem, ten do sido
ve ri fi ca dos os di plo mas em re u nião an te ri or, pra ti car-se-á logo no 1º dia da
re u nião a no me a ção da mesa, so le ni da de re li gi o sa, re ce bi men to das lis tas, e
mais e mais atos da ele i ção. 

Art. 115. No caso de em pa te nas apu ra ções dos úl ti mos vo tos,
de ci di rá a sor te; o sor te a men to será anun ci a do por edi ta is, com an te ci pa ção
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de vin te e qua tro ho ras ao me nos, e fe i to com a ma i or pu bli ci da de, para que 
as sis tam, se qui se rem, as par tes in te res sa das, de ven do as cé du las ser ex tra í das
da urna por um me ni no, que não te nha mais de 7 anos, li das em voz alta
pelo pre si den te do ato, e apre sen ta das a qual quer dos as sis ten tes que o
re que rer. 

Art. 116. As câ ma ras e ju í zes de paz, ele i tos para as ci da des, vi las 
e dis tri tos no va men te cri a dos, só te rão exer cí cio até to ma rem pos se os que
de ve rem ser vir em vir tu de da ele i ção ge ral de 7 de se tem bro. 

Art. 117. Para com ple tar o nú me ro de nove ve re a do res nas câ ma ras 
das vi las, que fo rem ele va das à ca te go ria de ci da des, se rão cha ma dos a
exer cí cio dos dois su plen tes ime di a tos, até à épo ca da ele i ção ge ral. 

Art. 118. O Go ver no é com pe ten te para co nhe cer das ir re gu la ri -
da des co me ti das nas ele i ções das câ ma ras mu ni ci pa is e ju í zes de paz, e
man dar re for mar as que con ti ve rem nu li da de. Esta atri bu i ção po de rá ser
pro vi so ri a men te exer ci da pe los pre si den tes de pro vín cia, quan do da de mo ra
pos sa re sul tar o in con ve ni en te de não en tra rem em exer cí cio os no vos ele i tos
no dia de sig na do pela lei. 

Art. 119. To dos os li vros de que tra ta esta lei, se rão for ne ci dos pe las 
câ ma ras mu ni ci pa is, nu me ra dos e ru bri ca dos, aber tos e en cer ra dos pe los
pre si den tes de las ou por qua is quer ve re a do res por eles no me a dos. O go ver no
pa ga rá a im por tân cia dos li vros e co fres para guar da das cé du las, quan do
as câ ma ras mu ni ci pa is o não pu de rem fa zer por fal ta de me i os. 

Art. 120. Se na exe cu ção des ta lei ocor re rem dú vi das, que pos sam
ser de ci di das pelo go ver no, ou pe los pre si den tes de pro vín cia, se rão as
de ci sões pu bli ca das pela im pren sa, co mu ni ca das ofi ci al men te a to das as
au to ri da des, a quem pos sa in te res sar o seu co nhe ci men to e apre sen ta das ao 
Se na do e à Câ ma ra dos De pu ta dos na sua pri me i ra re u nião. 

Art. 121. Os pre si den tes das pro vín ci as re me te rão à Câ ma ra dos
De pu ta dos, por in ter mé dio do Go ver no, có pi as au tên ti cas das atas da ele i ção
de ele i to res de to das as fre gue si as das res pec ti vas pro vín ci as e a Câ ma ra
dos De pu ta dos de ci di rá, na oca sião da ve ri fi ca ção dos po de res de seus
mem bros, da le gi ti mi da de dos mes mos ele i to res. Os ele i to res, que as sim fo rem 
jul ga dos vá li dos, se rão os com pe ten tes, du ran te a le gis la tu ra, para pro ce de rem 
a qual quer ele i ção de de pu ta dos e mem bros das Assem bléi as Pro vin ci a is.
Se a Câ ma ra dos De pu ta dos anu lar a ele i ção pri má ria de qual quer fre gue sia,
pro ce der-se-á a nova ele i ção, cuja ata será igual men te re me ti da à mes ma
Câ ma ra, para de li be rar so bre a sua le gi ti mi da de. 

Art. 122. Não é per mi ti do ao ele i tor man dar por ou trem a sua
cé du la, mas a deve pes so al men te apre sen tar. 

Art. 123. O Go ver no re me te rá à câ ma ra res pec ti va as có pi as
au tên ti cas, que re ce ber, da ele i ção de se na do res e de pu ta dos. 
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Art. 124. Os ci da dãos bra si le i ros, em qual quer par te que exis tam, 
são ele gí ve is em qual quer dis tri to ele i to ral para de pu ta dos ou se na do res,
ain da quan do não se jam nas ci dos ou do mi ci li a dos na que la Pro vín cia (ar ti go
96 da Cons ti tu i ção). Qu an do qual quer for no me a do por duas ou mais
Pro vín ci as con jun ta men te, pre fe ri rá a da sua na tu ra li da de; na fal ta des ta, a
da re si dên cia; e na fal ta de am bas, pre va le ce rá aque la em que ti ver mais vo tos
re la ti va men te aos co lé gi os que o ele ge ram. 

Art. 125. Ne nhum ele i tor po de rá vo tar para de pu ta dos, se na do res 
e mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is em seus as cen den tes ou des cen den tes,
ir mãos, tios e pri mos-ir mãos. 

Art. 126. Se rão mul ta dos quan do, na par te que lhes to car, se
mos tra rem omis sos ou trans gre di rem as dis po si ções da pre sen te lei: 

§ 1º Pelo mi nis tro do Impé rio na cor te e pre si den tes nas pro vín ci as:
Nº 1 – As câ ma ras mu ni ci pa is das ca pi ta is e do mu ni cí pio ne u tro,

fun ci o nan do como apu ra do ras das atas dos co lé gi os ele i to ra is, na quan tia
de 400 a 800$ re par ti da men te pe los ve re a do res em exer cí cio. 

Nº 2 – As me sas dos co lé gi os ele i to ra is na quan tia de 200 a 700$,
re par ti da men te pe los seus mem bros.

 Nº 3 – As câ ma ras mu ni ci pa is em ge ral e os con se lhos mu ni ci pa is
de re cur so, na quan tia de 200 a 700$ re par ti da men te pe los seus mem bros. 

Nº 4 – O pre si den te da jun ta de qua li fi ca ção e da Assem bléia
Pa ro qui al, na quan tia de 100 a 300$. 

Nº 5 – As jun tas de qua li fi ca ção e me sas pa ro qui a is, na quan tia
de 150 a 400$ re par ti da men te pe los seus mem bros. 

§ 2º Pe los co lé gi os ele i to ra is: 
Os ele i to res que, sem ca u sa jus ti fi ca da, fal ta rem às re u niões dos

co lé gi os ele i to ra is em 30 a 60$. 
§ 3º Pe las câ ma ras mu ni ci pa is: 
Os ele i to res que não as si na rem as atas da ele i ção se cun dá ria, na

quan tia de 60 a 80$. 
§ 4º Pe las me sas dos co lé gi os ele i to ra is: 
Os Se cre tá ri os das câ ma ras mu ni ci pa is ou ta be liães, cha ma dos

para o ser vi ço do art. 79, na quan tia de 20 a 40$. 
§ 5º Pe las jun tas de qua li fi ca ção e me sas pa ro qui a is: 
Nº 1 – Os mem bros das me sas, que se au sen ta rem sem mo ti vo

jus ti fi ca do, na quan tia de 40 a 60$. 
Nº 2 – Os ele i to res e su plen tes e mais ci da dãos con vo ca dos para

a for ma ção de las, que não com pa re ce rem ou, ten do com pa re ci do, não as si -
na rem a ata, na quan tia de 40 a 60$. 

Nº 3 – Os es cri vães de paz cha ma dos para qual quer ser vi ço em
vir tu de des ta lei, na quan tia de 20 a 40$. 
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§ 6º Pe las jun tas de qua li fi ca ção: Os ju í zes de paz que não en vi a rem
as lis tas par ci a is dos vo tan tes ou não fi ze rem pu bli car os edi ta is de que tra ta o
ar ti go 21, na quan tia de 40 a 60$. 

§ 7º Pe las me sas pa ro qui a is: 
Os vo tan tes que, sem im pe di men to le gí ti mo par ti ci pa do às mes mas, 

não vo ta rem na ele i ção de ju í zes de paz e ve re a do res, na quan tia de 10$. 
Art. 127. As mul tas de cre ta das por esta lei fa rão par te da ren da

mu ni ci pal do ter mo em que re si dir a pes soa mul ta da. Uma por ta ria do
mi nis tro do Impé rio ou do pre si den te da pro vín cia, con ten do os no mes dos
mul ta dos, os mo ti vos, e a quan tia da mul ta, as sim como uma cer ti dão da
ata das câ ma ras mu ni ci pa is, jun tas de qua li fi ca ção, me sas pa ro qui a is, co lé gi os
ele i to ra is e me sas dos mes mos, em que as mul tas hou ve rem sido im pos tas,
te rão for ça de sen ten ça para a co bran ça de las. 

Art. 128. Os pre si den tes de pro vín cia, que, por de mo ra na ex pe -
di ção das or dens, fo rem ca u sa de se não con clu í rem em tem po as ele i ções,
in cor rem na pena do per di men to dos em pre gos que ti ve rem e ina bi li da de
per pé tua para qua is quer ou tros. Esta pena será im pos ta ju di ci al men te, na
for ma das leis. 

Art. 129. Fi cam re vo ga das to das as dis po si ções re la ti vas ao
pro ces so das ele i ções de se na do res, de pu ta dos, mem bros das as sem bléi as
pro vin ci a is, ju í zes de paz, e câ ma ras mu ni ci pa is, as qua is se fa rão so men te
pela pre sen te lei. 

Man da mos por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir, e 
guar dar, tão in te i ra men te como nela se con tém. O mi nis tro e se cre tá rio de
Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. Dada no 
Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro aos de ze no ve de agos to de mil oi to cen tos e qua ren ta
e seis, vi gé si mo quin to da in de pen dên cia e do Impé rio. 

IMPERADOR. Com Ru bri ca e Gu ar da

Jo a quim Mar ce li no de Bri to
Car ta de Lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar

o De cre to da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va, que hou ve por bem san ci o -
nar, se gu ran do as ele i ções do Impé rio do Bra sil, como nela se de cla ra. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver. 
Albino dos Santos Pereira a fez

José Jo a quim Fer nan des Tor res 

Se la da na Chan ce la ria do Impé rio em 20 de agos to de 1846.

 João Car ne i ro de Cam pos
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Pu bli ca da na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em
20 de agos to de 1846. 

Antônio José de Paiva Guedes de Andrade
Re gis tra da a fls. 13 v. do Li vro 9º de leis, al va rás e car tas. Se cre -

ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em 21 de agos to de 1846. 

João Gonçalves de Araújo

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se -
na do Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 96-112.
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101
INSURREIÇÃO PRAIEIRA

101.1 – REPRESENTAÇÃO DO POVO À ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO SOBRE A

NACIONALIZAÇÃO DO COMÉRCIO  (27 JUNHO 1848)

Ilmos. srs. de pu ta dos pro vin ci a is: 
O povo des ta ca pi tal, re u ni do em tor no da Casa de vos sas ses sões,

  vem pa ci fi ca men te usar do di re i to que lhe con ce de o art. 179, § 30, da
Cons ti tu i ção, pe din do-vos que o aten da is no que pas sa a ex por. 

Vin te e seis anos fa zem que o Bra sil é in de pen den te, e no en tan to 
o povo tem con ti nu a do a ser es ma ga do pela in fluên cia es tran ge i ra: têm-se
su ce di do di ver sos mi nis té ri os e le gis la tu ras, hou ve a re for ma da Cons ti tu i ção,
pro mul ga ram-se cen te nas de leis, e o es tran ge i ro con ti nu ou e con ti nua ain da
em seu pre do mí nio fe roz, em sua con quis ta bár ba ra. 

Não sa tis fe i to em ha ver trans por ta do para a Eu ro pa todo nos so
ouro, ele in va diu o nos so co mér cio de uma ma ne i ra es pan to sa; e, como se
isto não fos se bas tan te para sa ci ar sua ava re za, ele tra ta de apro pri ar-se de
to dos os ra mos da in dús tria bra si le i ra. Já não há ar tis ta na ci o nal que pos sa
vi ver de seu tra ba lho, por que o es tran ge i ro am bi ci o so lhe tem rou ba do to dos
os me i os ho nes tos de uma sub sis tên cia lí ci ta; e, não sa tis fe i to com tudo isto, 
ele ten ta con tra a vida dos fi lhos do Bra sil, em seu mes mo país, como on tem 
acon te ce ra nes ta mes ma ci da de, se gun do deve ter che ga do ao vos so co nhe -
ci men to. 

Um es ta do tão de son ro so e avil tan te como este não pode ser
mais to le ra do pelo povo, e por tan to ele se apre sen ta pe ran te vós, en co ra ja do
pela cons ciên cia do seu di re i to, pe din do-vos que o sal ve is da do mi na ção
es tran ge i ra fa zen do pas sar uma lei que ga ran ta aos na ci o na is uni ca men te o
co mér cio a re ta lho, bem como o di re i to de se rem ca i xe i ros, e o exer cí cio dos
di fe ren tes ra mos de in dús tria bra si le i ra den tro da pro vín cia, pre ve nin do,



por meio de sá bi as dis po si ções, que não seja ilu di da a pro vi dên cia que do
vos so pa tri o tis mo se exi ge.

 Ou tros sim, re quer o povo que or de ne is ao pre si den te da pro vín cia 
que, no pra zo im pror ro gá vel de quin ze dias, faça em bar car a to dos os por tu -
gue ses sol te i ros, que se acha rem nes ta ci da de e nos de ma is lu ga res da pro vín -
cia, vis to se rem ini mi gos im pla cá ve is dos bra si le i ros, como em di fe ren tes
épo cas têm mos tra do; as sim tam bém, que re pre sen tes à Assem bléia Ge ral
da na ção acer ca da ne ces si da de que tem o país de uma Assem bléia Cons ti -
tu in te para tra tar de uma re for ma so ci al que se har mo ni ze com o pro gres so
li be ral do sé cu lo e es ta do pre sen te da so ci e da de bra si le i ra. 

O povo con fia em vós, srs. de pu ta dos pro vin ci a is, e por isso
es pe ra que o aten de re is, fa zen do pas sar den tro em três dias a lei de que aci ma
se faz men ção, e de cre tan do pro vi dên ci as tais que des de já não haja mais
um ca i xe i ro es tran ge i ro, à ex ce ção da que les que são in dis pen sá ve is nas ca sas
de gros so tra to, os qua is não po de rão ex ce der a um em cada uma de las. 

Se não for aten di do, o povo pro tes ta usar dos me i os que a sua
ra zão lhe su ge rir, para li ber tar-se do in sul tan te jugo que o opri me; e so bre
vos sas ca be ças, srs. de pu ta dos pro vin ci a is, re ca i rão as con se qüên ci as de
qual quer con fli to que por ven tu ra haja de apa re cer.

Pá tio da Assem bléia pro vin ci al, 27 de ju nho de 1848. 

Extra í do de CAR NE I RO, Edi son. A In sur re i ção Pra i e i ra (1848-1849). Rio de Ja ne i ro, Con quis ta,
1960. Págs. 205-206.
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101.2 – CIRCULAR DA SOCIEDADE IMPERIAL
PERNAMBUCANA (22 OUTUBRO 1848)

Caiu o Par ti do Li be ral na cor te, e su biu para o po der o par ti do sa qua -
re ma ou re tró gra do, con tra to das as con di ções do go ver no re pre -
sen ta ti vo, por que o par ti do ca í do ti nha na Câ ma ra qua tri e nal uma 

gran de ma i o ria, e re pre sen ta va as idéi as da épo ca, idéi as que não po dem
mor rer por que são a ex pres são de um pen sa men to uni ver sal na Eu ro pa e
na Amé ri ca. Este acon te ci men to, po rém, foi a con se qüên cia ne ces sá ria de
um fato, isto é, que du ran te 5 anos o Par ti do Li be ral nun ca pôde re a li zar
uma só das suas idéi as, nem plan tar na ad mi nis tra ção um só dos seus
prin cí pi os, ao pas so que o país mar cha va de de cep ção em de cep ção, ven do
ma lo gra dos os seus con ti nu a dos es for ços em fa vor da li ber da de e de ou tras
ga ran ti as so ci a is. 

Como co ro lá rio des te acon te ci men to foi a re pen ti na mu dan ça
das pri me i ras au to ri da des des ta pro vín cia. O go ver no pe sou mu i to as
no me a ções para Per nam bu co, e o novo pre si den te no me a do, o Sr. Her cu la no
Fer re i ra Pena, se não é nos so pa re ce pelo me nos pos su í do das idéi as de
mo de ra ção, que o pre si den te do Con se lho in si nu ou ao seu pro gra ma. Sem
em bar go, a nos sa po si ção não é li son je i ra, por que en fim o Go ver no atu al é o 
re pre sen tan te do par ti do que nos é con trá rio; po rém, se o Par ti do da Pra ia
re u nir to dos os seus re cur sos, se for mar-se em co lu na cer ra da em re dor da
So ci e da de Impe ri al, con fi a mos no vi gor do seu pa tri o tis mo, e po de re mos
en tão de sa fi ar o Par ti do re tró gra do, por que te mos mu i ta for ça para vi ver
sem au xí lio do go ver no. 

Por ora a nos sa opo si ção de ve rá ser aos prin cí pi os do go ver no
su pre mo, e, en quan to ao go ver no da pro vín cia, es pe ra re mos por seus atos,
e só lhe fa re mos opo si ção no caso de nos ser hos til. A nos sa ex pec ta ti va
deve ser toda de mu i ta mo de ra ção, de mu i ta pru dên cia e de mu i to ju í zo;
ne nhu ma agres são deve par tir da nos sa par te, nem nos mos trar mos ni mi -
a men te sus ce tí ve is, pro vo can do re a ções ou ace i tan do como um de sa fio
qua is quer atos das au to ri da des, que nos fo rem in fen sas. Nas co mar cas,
so bre tu do, con vém uma mar cha uni for me com este sen ti men tos, e que se



en ten dam to das com o di re tó rio, es ta be le ci do nes ta ca pi tal, e em re la ções
com o gran de cen tro do Rio de Ja ne i ro, e de to das as pro vín ci as do nor te. 

A nos sa si tu a ção não é de ses pe ra da; to da via, cum pre que em -
pre gue mos to dos os es for ços a fim de ga nhar mos as pró xi mas ele i ções de ju i -
zes de paz e de ve re a do res, pois que con vém es tar mos pre pa ra dos para a
qua li fi ca ção de ja ne i ro. Não é cer ta a dis so lu ção da Câ ma ra, mas é pro vá -
vel, e de ve mos es tar se gu ros para a luta ele i to ral, no caso de que se ve ri fi -
que esta hi pó te se. De hoje em di an te, a cor res pon dên cia das co mar cas com
este di re tó rio deve ser fre qüen te, a fim de que pos sa mos es tar em dia com
to dos os acon te ci men tos da pro vín cia, e pro vi den ci ar no que es ti ver ao nos so 
al can ce; na cer te za de que a So ci e da de Impe ri al Per nam bu ca na to ma rá a de -
fe sa de qual quer in di ví duo do nos so cre do, que em qual quer par te so fra
uma per se gui ção acin to sa por ca u sa de suas opi niões po lí ti cas. Sir va-se V.
S. de ace i tar esta ex po si ção, e de a fa zer ge ne ra li zar en tre as pes so as de nos so
cre do po lí ti co, a fim de des va ne cer qua is quer im pres sões des fa vo rá ve is,
que as úl ti mas no tí ci as do Rio de Ja ne i ro pos sam ter ca u sa do en tre os nos sos
ami gos.

Deus guar de a V. S. por mu i tos anos. 
Sala da di re to ria, 22 de ou tu bro de 1848. 

Extra í do de Diá rio Novo, 27 de novem bro de 1848.
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101.3 – NOTÍCIAS SOBRE O INÍCIO DA REVOLUÇÃO
 EM PERNAMBUCO  (24 NOVEMBRO 1848) 

O va por Impe ra triz trou xe-nos hon tem no ti ci as do Pará até 29, do
Ma ra nhão até 31 de ou tu bro, do Ce a rá até 6 do cor ren te, da
Pa ra í ba até 8, de Per nam bu co até 15, e da Ba hia até 19. 
No Pará, Ma ra nhão, Ce a rá e Pa ra í ba, nada ha via ocor ri do de im -

por tân cia. Con ti nu a vam a re i nar a tran qui li da de em to das aque las pro vín ci as.
Qu an to a Per nam bu co, sen ti mos pro fun da men te ter de anun ci ar

que se con fir ma ram os bo a tos que pu bli ca mos no Jor nal de an te on tem. O
Diá rio de Per nam bu co diz que tudo se li mi ta a um pe que no gru po, sem pou -
so cer to, er ran te de vila em vila, de po vo a ção em po vo a ção, que de sa pa re ce rá
den tro em pou co ante as di li gên ci as com bi na das das au to ri da des e dos ami -
gos da or dem. O Diá rio Novo, pelo con trá rio, pin ta a pro vín cia em es ta do de
com ple ta con fla gra ção por ca u sa da per se gui ção com que, diz ele, se pro cu -
ra es ma gar o par ti do pra i e i ro. As pe ças ofi ci a is que en con tra mos nas fo lhas
que te mos à vis ta anu ci am a der ro ta dos re vol to sos. Di zem as sim: 

“Ilmo e Exmo Sr. – A vila de Igua ra çu se acha de sas som bra da: os 
re vol to sos, de po is de ba ti dos on tem à tar de, em uma pe que na guer ri lha que 
ti nham avan ça da no lu gar de no mi na do – Ma ri co ta –, con cen tra rão suas for ças, 
e ao ap pro xi mar-se a co lu na sob meu co man do, aban do na rão a vila, que se
acha qua se de ser ta, e cons ta que se gui rão para o – Pas ma do –, pas san do
al guns de ser ta dos de suas fi le i ras à no i te pas sa da.

“De se jo so de batê-los quan to an tes, con ti nuo já mi nha mar cha a
en con trá-los em suas po si ções até Pas ma do, don de par ti ci pa rei a V. Exa. o
ocor ri do. 

“Te nho a ma i or sa tis fa ção de co mu ni car a V. Exa. que a tro pa
sob meu co man do se acha en tu si as ma da e pos su í da dos mais ar den tes de -
se jos de res ta be le cer a or dem, o que pro vou on tem quan do rom peu o fogo
na Ma ri co ta, e nos vi vas que ex pri mi rão quan do lhe di ri gi a alo cu ção que
jun ta en vio a V. Exa. 

“Te nho a hon ra de en vi ar a V. Exa. o mapa da for ça. 
“Deus guar de a V. Exa. quar tel do co man do da for ça em ope ra -

ção na vila de Igua ra çu, 11 de no vem bro de 1818, às 7 ho ras da ma nhã. 



Ilmo e Exmo Sr. Her cu la no Fer re i ra Pena, pre si den te da pro vín cia.
– José Vi cen te de Amo rim Be zer ra, co ro nel gra du a do co man dan te das for ças.

Qu ar tel do co man do da for ça em ope ra ção no Enge nho Pa u lis ta,
10 de no vem bro de 1848. 

Ordem do Dia – Ca ma ra das! - A anar quia al çou o colo e pre ten -
de ma cu lar esta he rói ca pro vín cia! Não o con se gui rá! O go ver no tudo con -
fia de vos sa le al da de e bra vu ra. Mar che mos so bre a vila de Igua ra çu a ata -
car os re vol to sos ali re u ni dos, e de sa lo já-los de suas po si ções, res ta be le cen -
do o po der da lei. 

Viva S. M. o Impe ra dor. 
Viva a cons ti tu i ção po lí ti ca do Impé rio. 
Viva o Exmº Sr. pre si den te da pro vín cia. 
Vi vam os bri o sos per nam bu ca nos sus ten tá cu los da or dem. – José

Vi cen te de Amo rim Be zer ra , co ro nel gra du a do e co man dan te.

Ilmo e Exmo Sr. - Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exa. que a
for ça do meu co man do ob te ve hoje o mais com ple to tri un fo no lu gar Mu çu -
pi nhoí (en ge nho des te nome), onde, cons tan do-me esta ma nhã que se acha vam
re u ni dos os re vol to sos, me apres sei a atacá-los. 

O ini mi go acha va-se co lo ca do em po si ções van ta jo sas, al gu mas
das qua is eram so bran ce i ras ao meu cam po, e além dis so es ta va pro te gi do
por guer ri lhas en trin che i ra das. Não obs tan te, en ga jei o com ba te, que foi
re nhi do e san gui no len to: três ho ras po rém de po is de ha ver ele du ra do
apos sei-me do cam po ini mi go, de sa lo jan do os re vol to sos das suas de fen sa ve is
po si ções, e le van do-os em com ple ta de ban da da até uma vas ta dis tân cia do
acam pa men to. 

Apos sa do do cam po, fiz de sar mar os pri si o ne i ros, e não con ti nu ei
a man dar per se guir os fu gi ti vos, por que, es tan do já fora de com ba te o cla rim
de ca va la ria, não po dia por este mo ti vo fa zer os to ques pre ci sos para que a
ca va la ria car re gas se; po rem man dei logo em se gui men to a in fan ta ria, e os
re vol to sos cor re ram em com ple ta der ro ta, apre sen tan do-se al guns. 

A per da do ini mi go foi con si de rá vel: 18 mor tos fo ram acha dos
no cam po da ba ta lha, e en tre es tes o ca pi tão Luís Álva res, de Olin da, e um
te nen te da Gu ar da Na ci o nal; uma gran de par te de fe ri dos ti ve ram eles tam bém
a de plo rar, fi can do em nos so po der 56 pri si o ne i ros, e como des po jos uma
gran de por ção de ar ma men to e car tu cha me, três bar ris de pól vo ra, uma
cor ne ta e mu i tas pe dras de fu zil. 

Nos sa per da foi me nor, pois que te mos só a de plo rar a mor te de
10 bra vos e o fe ri men to mais ou me nos gra ve de al guns, con tan do-se nes te
nú me ro o be ne mé ri to ca pi tão do 4º Ba ta lhão de Arti lha ria Isi do ro José
Ro cha do Bra sil, o te nen te do 5º ba ta lhão de fu zi le i ros Ma nu el Amân cio de
Alme i da, e o 1º ca de te de ca va la ria Luís de Albu quer que Ma ra nhão. O meu
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ca va lo caiu no cam po fe ri do mor tal men te em fren te, pas sa do por duas ba las;
tam bém fo ram fe ri dos os ca va los do ma jor Jo a quim de Pon tes Ma ri nho e do 
men ci o na do ca pi tão Ro cha. 

Fiz re co lher os fe ri dos ao hos pi tal de san gue, os qua is fo ram
ime di a ta men te tra ta dos, bem como en ter ra dos os ca dá ve res que se acha ram 
no cam po. 

Não ha ven do na que le pon to re cur so al gum por ter o pro pri e tá rio
do en ge nho aban do na do sua pro pri e da de, le van tei o cam po pe las 5 ho ras
da tar de, fa zen do con du zir os fe ri dos, os pri si o ne i ros e os des po jos da se ção, e
vim acam par nes te en ge nho. 

Não con clu i rei a pre sen te par ti ci pa ção, cu jas cir cuns tân ci as mi u -
da men te le va rei ao co nhe ci men to de V. Exa. em ou tra opor tu ni da de, sem 
fe li ci tar-me com V. Exa. não só pelo êxi to da ação ex pos ta, como tam bém
pelo re go zi jo que me ca u sou o va lor e ga lhar dia com que as tro pas do meu
co man do à por fia se hou ve ram nes te con fli to ar ris ca do, cu jos ser vi ços te nho 
por de ver re co men dar a be ne vo lên cia do go ver no. 

Vou man dar ex plo rar o ini mi go sa ber se ain da ousa re u nir seus
res tos fu gi ti vos, a fim de os ir ba ter.

Deus guar da a V. Exa. Qu ar tel do co man do das for ças em ope ra ções 
ao nor te da pro vín cia de Per nam bu co, no Enge nho Agui ar, 14 de no vem bro 
de 1848, às 10 ho ras da no i te.

Ilmo e Exmo Sr. Her cu la no Fer re i ra Pena, pre si den te des ta pro -
vín cia. José Vi cen te de Amo rim Be zer ra, co ro nel gra du a do co man dan te. 

P. S. - Te nho ain da a sa tis fa ção de co mu ni car a V. Exa. que res ti -
tuí à li ber da de o ca pi tão de po lí cia Antô nio de Albu quer que Ma ra nhão e
o al fe res Antô nio Fran cis co Xa vi er da Cos ta, que fo ram pri si o ne i ros em Na za ré.

Acres cen ta o Diá rio de Per nam bu co que o pre si den te da Pa ra í ba,
ape nas in for ma do do mo vi men to dos re vol to sos, fi ze ra mar char para a
po vo a ção de Pe dras-de-Fogo uma roça res pe i tá vel, com or dem de au xi li ar
as au to ri da des le ga is de Go i a na e as de ou tros lu ga res onde a sua pre sen ça
fos se ne ces sá ria. 

Do Ce a rá ha via tam bém che ga do a Per nam bu co o te nen te-co ro nel
Fa vi la com o seu ba ta lhão e das Ala go as as 100 pra ças que em bar ca ram no
bri gue-es cu na Le ga li da de. 

As ele i ções das câ ma ras mu ni ci pa is e ju í zes de paz fo ram no va -
men te adi a das para 17 de de zem bro. Aqui da mos as ra zões em que se es tri bou 
o pre si den te da pro vín cia para to mar esta de ci são: 

Estan do de sig na do o dia 19 do cor ren te mês para a ele i ção das
câ ma ras mu ni ci pa is e ju í zes de paz des ta pro vín cia, que não foi pos sí vel
fa zer-se a 7 de se tem bro; sen do ma ni fes to que a li ber da de do voto pode ser
pre ju di ca da, tan to pe las re u niões de gen te ar ma da que ago ra apa re cem em
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vá ri os lu ga res, re sis tin do às or dens do go ver no, e pres tan do obe diên cia e
apo io a in di ví du os que já es tão de mi ti dos dos car gos de po lí cia e pos tos da
Gu ar da Na ci o nal que ocu pa vam, como pelo mo vi men to e pre sen ça de tro pas,
e pelo em pre go das me di das de pre ca u ção e se gu ran ça, a que as le gí ti mas
au to ri da des de vem ne ces sa ri a men te re cor rer para fa ze rem dis per sar aque las
cri mi no sas re u niões; e não po den do ja ma is o go ver no con sen tir que qual quer
par ti do se apro ve i te das im pres sões da atu a li da de para con se guir um re sul -
ta do que não seja de vi do à li vre e es pon tâ nea von ta de dos vo tan tes; or de na
o pre si den te da pro vín cia que a re fe ri da ele i ção fi que ain da adi a da em to das
as fre gue si as des ta ca pi tal e seu mu ni cí pio, e des de Olin da, Igua ra çú, Go i a na,
Pau-d’Alho, Na za ré, Li mo e i ro, San to Antão, Rio For mo so, Se ri nha ém,
Água Pre ta e Cabo, para ter lu gar no dia 17 de de zem bro pró xi mo fu tu ro,
se en tão se achar res ta be le ci da a tran qui li da de e se gu ran ça pú bli ca. 

Pa lá cio do go ver no da pro vín cia de Per nam bu co, 15 de no vem bro
de 1848. – Her cu la no Fer re i ra Pena.

A Pro vín cia do Ser gi pe fi ca va em paz; mas ha via apa re ci do, por
oca sião das ele i ções, dis túr bi os em La ran je i ras e em Ita ba i a na. Diz uma fo lha
da Ba hia que em La ran ge i ras um dos par ti dos que ple i te a va a ele i ção pro fa -
na ra o tem plo, abri ra os tú mu los, e dos os sos mor tuá ri os ser vi ra-se como de 
ar mas! Em Ita ba hi a na a luta teve re sul ta dos mais fu nes tos: cor reu san gue,
hou ve qua tro mor tes, trin ta fe ri men tos, e as ele i ções se fi ze ram por du pli ca ta.
Em dias de ou tu bro fora as sas si na do o Sr. Bar ro so de Sá na por te i ra do seu
en ge nho: os as sas si nos ti ra ram-lhe a vida a ca ce te! 

Na Ba hia nada ha via ocor ri do de im por tan te. No dia 19 em bar cou,
com des ti no a Per nam bu co, a bor do do va por Per nam bu ca na, o bri ga de i ro
José Jo a quim Co e lho com 300 pra ças do pri me i ro ba ta lhão de ca ça do res. Na 
vés pe ra di ri giu o pre si den te da pro vín cia à Gu ar da Na ci o nal da Ba hia a
se guin te pro cla ma ção:

Gu ar da Na ci o nal ba hi a na! Ten des mu i to e sem pre con cor ri do
com vos so cons tan te tra ba lho para man ter-se a tran qüi li da de pu bli ca nes ta
ci da de, onde um ser vi ço pe sa do tem car re ga do so bre vos sos om bros: não é
tem po ain da de des can sar des. 

A am bi ção do mun do, o or gu lho des pe i ta do per tur bam al guns
lu ga res do in te ri or da bela pro vín cia de Per nam bu co: ho mens que on tem
pro fes sa vam os prin cí pi os de que era inep to o go ver no que to le ra va nos
em pre gos pú bli cos, seus ad ver sá ri os po lí ti cos, ain da que pa cí fi cos, lan çam
hoje mão da re sis tên cia e das ar mas, e der ra mam o san gue de seus ir mãos,
só por que des con fi am que o go ver no, usan do de um di re i to cons ti tu ci o nal,
tem in ten ção al gu mas de mis sões, não de ad ver sá ri os pa cí fi cos, po rém de
ini mi gos que ame a çam a au to ri da de e lhe que rem ti rar toda dig ni da de im -
pon do-lhes pre ce i tos. O man do, ou a re sis tên cia, a guer ra e a anar quia, eis
os prin cí pi os de ho mens tão des va i ra dos, para quem a Cons ti tu i ção e as leis 
são ob je tos de ir ri são. O pre si den te de Per nam bu co, fiel às or dens do Impe -
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ra dor, man ti nha ali a mais ex tre ma mo de ra ção; e como os fa tos não pro vo -
cas sem, a guer ra e a re sis tên cia se apo i am no que a au to ri da de ti nha in ten -
ção de fa zer!! For ça do o go ver no a de fen der-se, e a po pu la ção ame a ça da
com a ou sa dia de um ban do de de sor de i ros, dis per sou es tes em com ba te
onde fo ram com ple ta men te ba ti dos. Em tais cir cuns tân cia o go ver no enér -
gi co é sem pre o mais hu ma no; a au to ri da de uma for ça su pe ri or que lhe tire
toda a pos si bi li da de de su ces so pou pa rá o der ra ma men to de san gue. É por
es tes mo ti vos que o go ver no des ta pro vín cia de li be ra en vi ar à de Per nam -
bu co par te da for ça de 1ª li nha aqui exis ten te, por que con fia na le al da de
dos guar das na ci o na is ba i a nos, e no es pí ri to de or dem que tan to dis tin -
guem esta im por tan te e bela pro vín cia. O pre si den te que tem esta con fi an ça 
não a fun da em pre sun ções, fir ma-a nos fa tos por ele ob ser va dos; tem ele
sem pre co o pe ra do com a guar da na ci o nal, par te da qual tem pes so al men te
co man da do; foi com ela que en ce tou a car re i ra dos seus ser vi ços, e com os
guar das na ci o na is da Ba hia pre ten de ain da fa zer ou tros mu i tos. 

Viva S. M. o Impe ra dor! 
Viva a Cons ti tu i ção! 
Viva a união do Impé rio! 
Vi vam os Ba i a nos e a Gu ar da Na ci o nal! 
Pa lá cio do Go ver no da Ba hia, 18 de no vem bro de 1848. 

Fran cis co Gon çal ves Mar tins

Extra í do de Jor nal do Comér cio, 24 de no vem bro de 1848.
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101.4 – MANIFESTO DOS DEPUTADOS GERAIS CONTRA O
GOVERNO DE HERCULANO PENA, DE  PERNAMBUCO

 (25 NOVEMBRO 1848) 

Go za va a Pro vín cia de Per nam bu co da mais per fe i ta paz quan do a
ela che gou, no dia 16 do pró xi mo pas sa do mês de ou tu bro, o Exo.
Sr. Her cu la no Fer re i ra Pena como seu pre si den te. A de mis são do

Sr. Cos ta Pin to e a mu dan ça do ga bi ne te do Rio de Ja ne i ro pou ca sen sa ção ca -
u sa ram na pro vín cia, e o Par ti do Li be ral re síg nou-se a tudo, es pe ran do do
novo mi nis té rio o cum pri men to do seu pro gra ma ad mi nis tra ti vo. 

Logo que o Sr. Pena foi no me a do pre si den te para esta pro vín cia,
a de pu ta ção de Per nam bu co teve um azi a go pres sen ti men to, e al guns dos
nos sas co le gas de cla ra ram na Câ ma ra que ele se ria in fen so à pro vín cia e
hos til ao Par ti do Li be ral. Este pres sen ti men to fun da va-se, tam bém, nos
pri me i ros atos do mi nis té rio, que, sem apo io na po pu la ção, co me çou a sua
vida com en ga nos e fal si da des para po der ga nhar tem po e co lo car-se em
cir cuns tân ci as de afron tar a opi nião do pais por meio de uma re a ção vi o len ta. 

Para as Pro vín ci as de Mi nas e de São Pa u lo, onde o Par ti do Sa qua -
re ma não ti nha agen tes ca pa zes de di ri gir a in va são, man dou o ga bi ne te,
para pre si den te, a dois ho mens de ação e de ener gia; para o Rio de Ja ne i ro,
po rém, onde exis tia toda a in te li gên cia des sa fac ção, no me ou ao Sr, Pe dre i ra, e 
o mes mo fez para Per nam bu co, com a no me a ção do Sr. Pena as si na la dos
por pre ce den tes hor ro ro so. 

A vida an te ri or do Sr. Pena au to ri za va esta con jec tu ra, por que
ho mem de for tu na, se ti nha mos tra do sem pre sem von ta de pró pria, in cons -
tan te, vo lú vel, e ape nas ins tru men to nas di fe ren tes vi cis si tu des por que tem 
pas sa do o Bra sil des de a ab di ca ção do fun da dor do Impé rio até hoje. O Sr.
Pena, vin do de pas sa gem com al guns dos nos sos co le gas, mos trou-se a bor do
Inte i ra men te pa cí fi co, e até con trá rio a toda re a ção e vi o lên ci as; mas, no
fun do de sua alma, ocul ta va o nar có ti co com que pre ten dia ador me cer-nos,
pois que só nas Ala go as se sou be da no me a ção do novo che fe de po lí cia,
que ele ocul tou sem pre de seus co le gas; e só de po is de che ga da aqui sou be mos
de ou tras de mis sões e no me a ções de que vi nha pre mu ni do com in vi o lá vel
si gi lo. 



De po is da sua pos se al guns dos nos sos co le gas vi si ta ram o Sr,
Pena, e a sua lin gua gem foi sem pre a mes ma de mo de ra ção, de im par ci a li -
da de, e até ini mi go de re a ções, e isto mes mo dis se e pro me teu a vá ri as pes so as 
do nos so lado. Sem em bar go, apre go a vam os nos sos con trá ri os que esta
su pos ta mo de ra ção aca ba ria as sim que em bar cas se o Sr. Cos ta Pin to, que se 
ha via de mo ra do es pe ran do a che ga da do va por do Nor te. Fos se esta ou não 
a ca u sa des sa es pé cie de tor por em que pa re cia con ser var-se o se nhor Pena,
o cer to é que na vés pe ra do em bar que dos Sr. Cos ta Pin to foi re ve lar-lhe
todo o mis té rio da sua apa ren te ina ti vi da de e en tão lhe dis se que ia fa zer
uma in ver são com ple ta, e que já ti nha co me ça do em se gre do pe las co mar cas
mais dis tan tes, pois que tal era a con di ção com que os gua bi rus lhe pro me ti am 
o seu apo io.

No dia do em bar que do Sr. Cos ta Pin to fo ram al guns dos nos sos
ami gos des pe dir-se dele logo pela ma nhã, e aí os pre ve niu ele de to das as
des graç as imi nen tes so bre o Par ti do Li be ral e do âni mo de li be ra do em que
es ta va o Pre si den te Pena de fa zer uma com ple ta in ver são na pro vín cia, não
pou pan do até os ofí ci a is su bal ter nos da Gu ar da Na ci o nal nem os úl ti mos
su plen tes dos de le ga dos e sub de le ga dos, acres cen tan do que esta in ve rsão
exi gi da pe los gua bi rus, estava mu i to no es pí ri to faco do Sr. Pena e na sua
vida de con des cen dên ci as e de dupli ci da de.

Esta no tí cia, con quan to ex tra or di ná ria, nos não sur pre en deu de
todo, e qui se mos ten tar ain da um meio pa cí fi co e pru den te a fim de evi tar
as sé ri as con se qüên ci as que pre vía mos. Estan do pre sen tes al guns dos nossos
co le gas to ma mos a de li be ra ção de ir mos to dos en ten der-nos com o Sr. Pena
e mos trar-lhe abis mo que ela ia ca var com es tas me di das vi o len tas, pois
que, con quan to pu dés se mos de cer to modo ate nu ar os seus efe i tos na ca pi tal,
não po de ría mos de cer to no in te ri or, onde já apa re ci am as so mos de sé rio des -
con te men to. A lin guagem do sr. Pena foi já ou tra mu i to di ver sa co nos co, o
ho mem es ta va ani ma do de idéi as con trá ri as a toda es pé cie de mo de ra ção, e
até res pi ra va cer to ar de marci a li da de que nos es pan tou e con clu iu di zen do
que ti nha mu i tos re cur sos para man ter a tran qui li da de da pro vín cia, qua is -
quer que fos sem os re sul ta dos das suas me di das, pois o go ver no es ta va em
seu di re i to de mi tin do e nomean do a quem lhe pa re ces se. 

Cum pre ob ser var que, no Rio de Ja ne i ro, ti nha a de pu ta ção pernam -
bu ca da quan do o Sr. Pena fos se hos til ao Par ti do Li be ral, a nos sa opo si ção
de ve ria ser, em todo caso de mu i ta mo de ra ção, de mu i ta pru dên cia e até de
re sig na ção, e nes se sen ti do nos uni mos to dos ao Di re tó rio da So ci e da de
Impe ri al Per nam bu ca na e fi ze mos uma cir cu lar a toda a pro vín cia, cujo
docu men to pu bli ca mos ago ra para ver go nha dos que nos ca lu ni a ram di zen do 
que promo vía mos uma de sor dem para sus ten tar mos as po si ções ofí ci a is,
sem se lem bra rem de que o Sr. Do min gos Ma la qui as, na qua li da de de
vice-pre si den te, ha via com ple ta do a in ver são do sr. Ma nu el de Sou sa Te i xe i ra,
e que nem por isso o Par ti do Li be ral se ar mou nem atro ou o céu e a ter ra como
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costuma va fa zer a fac ção gua ri bu; e to da via foi nes sa épo ca que o Par ti do
Li be ral deu mais si na is de vida e de for ça, pois que para vi ver não tem
ne ces si da de senão de ga ran ti as ou sim ples men te da fiel exe cu ção das leis.

Não con tes ta mos nem con tes ta re mos ao pre si den te da pro vín cia
o di re i to de de mi tir e de no me ar li vre men te os em pre ga dos de mera con fi an ça,
nem as de mis sões nos as sus ta vam; Po rém, as no me a ções, re ca in do em pes so as 
re co nhe ci da men te atro zes por seus pre ce den tes hor ro ro sos, de vi am alar -
mar toda a pro vín cia, e as sim acon te ceu. Um Jo a quim Ca val can ti, de Pa u lis -
ta, um Fran cis co do Rego, um José Ma ria, de Cur saí etc.; tais no me a ções
eram o mes mo que no me ar os al go zes e de sig nar as ví ti mas em Olin da, Iga -
ra çu, Pau d’Alho e Na za ré, e fo ram jus ta men te os ha bi tan tes des tes ter mos
que pri me i ro se ar ma ram, não para agre dir ao go ver no, mas para de fen der
as suas vi das, como o fi ze ram em Mu çu pi nho com o de no do de ho mens de -
ses pe ra dos e sem ou tro re cur so. 

Em to das as no me a ções, e em ou tras que se gui ram, como as de
Pe dro de Car ra pa to, de Ma nu el Hen ri que Wan der ley, de Cal das de Go i a na
etc. etc., o Sr. Pena mos trou-se mero ins tru men to des sa fac ção as sas si na que 
por tan tos anos as so lou esta pro vín cia; em bre ve se re pro du zi ram os atos
mais atro zes. A ca u sa do in fe liz ca pi tão Luís Alves Fer re i ra, de Pau Ama re lo, 
foi in va di da e sa que a da; sua mãe, en fer ma e de cré pi ta, foi mal tra ta da e
es pan ca da, e ele mes mo as sas si na do co var de men te a san gue frio de po is de
pri si o ne i ro em Mu çu pi nho. Um ho mem cuja vida é um te ci do de atro ci da des,
que se ha via ar ma do con tra o go ver no da pro vín cia e fe i to der ra mar mu i to
san gue em mar ço e abril des te ano, o cé le bre José Pe dro das La jes, en fim, foi 
cha ma do, ar ma do no va men te pelo Sr. Pena e re ves ti do de ple na au to ri da de 
para as so lar o sul da pro vín cia. O Rio For mo so foi in va di do por uma horda
des se ca u di lho, pre sos e mal tra ta dos mu i tos ci da dãos, en tre ou tros o ex-de le -
ga do da co mar ca, o te nen te-co ro nel Fran cis co Antô nio Ban de i ra de Melo. 

Não sa tis fe i ta ain da com es tas atro ci da des, a mes ma horda in va de
a ter mo de Se ri nha ém, pren de o ex-de le ga do, ma jor Ca e ta no Fran cis co de
Bar ros Wan der ley, e co me te cin co as sas si na tos, en tre eles o do in fe liz Ma nu el
Ma ria Ca val can ti Lins. Em San to Antão as no vas au to ri da des do Sr. Pena
en tram na ci da de a for ça ar ma da, acom pa nha das do fa mo so as sas si no, eva -
di do da ca de ia, José Se ve ri no Ca val can ti; en chem-se as pri sões de ci da dãos
pa cí fi cos e res pe i tá ve is, cujo gran de e úni co cri me era per ten ce rem to dos ao 
Par ti do Li be ral, es ca pan do so men te aque les que pre vi ram des de logo esse
fa tal re sul ta do pela qua li da de dos no me a dos. Este es ta do vi o len to foi pro du -
zin do como uma es pé cie de de ses pe ro, e por toda par te soou o gri to de alar ma.
To das as co mar cas se fo ram ar man do, en quan to as tro pas do go ver no
acom pa nha va os per se gui dos de Olin da e de Iga ra çu! 

O go ver no, lon ge de aten der à jus ta ca u sa des se ar ma men to
for ça do, lon ge de cum prir com a lei man dan do que o che fe de po lí cia se
apre sen tas se nos lu ga res de re u niões ar ma das para ou vir as que i xas dos
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per se gui dos, man dou-os pelo con trá rio es pin gar de ar por uma co lu na de
for ça de pri me i ra li nha, ao man do do sr. co ro nel Be zer ra. A con du ta dos
nos sos in fe li zes ami gos foi sem pre mo de ra da; ti ve ram tem po e lu gar de
agre dir as for ças do go ver no e de as ba ter em Iga ra çu e Pas ma do; mas não
qui se ram e pre fe ri ram an tes re ti rar-se di an te de las até que, acos sa dos,
vi ram-se na ne ces si da de de vol tar ca ras em Mu çu pi nho, onde mos tra ram
que eram per nam bu ca nos. Bas ta rá di zer que o 4º Ba ta lhão de Arti lha ria
qua se que não exis te e foi com ple ta men te des tro ça do nes te en con tro de si gual,
em que a co ra gem su priu o nú me ro e o de ses pe ro a dis ci pli na. 

Um ou tro fato re ve la mu i to mais a ín do le do Sr. Pena, e é a de mis -
são pér fi da do Sr. Car los Mar tins de Alme i da do lu gar de sub de le ga do da fre -
gue sia do Poço da Pa ne la, para ser subs ti tu í do pelo cé le bre ca pi tão Se bas tião
Antô nio do Rego Bar ros. Esta no me a ção era tão sig ni fi ca ti va, ti nha um al can ce
tão logo, que pôs em com ple to alar ma toda a fre que sia, e dois dias de po is 150
homens se acha vam re u ni dos e ar ma dos den tro das ma tas de Api pu cos,
fugin do do pu nhal do as sas si no Ma nu el Jo a quim do Rego Bar ros e das cor das
com que foram amar ra dos mu i tos guar das na ci o na is, es pan ca dos e pre sos
outros, e, fi nal men te, do po der da qua dri lia do Arra i al que por este meio pre -
ten dia o Sr. Pena ins ta u rar de novo na que la fre gue sia. Como pode jus ti fi car-se
o Sr. Pena de se me lhan te no me a ção, e so bre tu do da de mis são pér fi da e acin tosa
do Sr. Car los Mar tins, rico pro pri e tá rio, ho mem ho nes to e pro bo, e além dis to
até cri a do do Impe ra dor, pois que é seu guar da-roupa, e seus dois ir mãos, um
vis con de de Alme i da, ca ma ris ta, e ou tro ve a dor de S. M. a Impe ra triz? 

Em tudo quan to aca ba mos de ex por vê-se que nin guém con cor reu 
para o es ta do de con fla gra ção em que se acha a pro vín cia se não o pró prio
Sr. Pena como ins tru men to da fac ção gua bi ru, e cuja von ta de se cin giu sem
o me nor cri té rio, sem a me nor re fle xão, e até des pre zan do o ju í zo de to dos
os ho mens ho nes tos, si su dos e pa cí fi cos da pro vín cia: que esta re a ção che gou
ao pon to em que se acha in de pen den te de nós e até de qual quer ou tra pes soa,
pois que foi só de vi do ao ins tin to da pró pria con ser va ção; foi o bra do de
in dig na ção que o pro du ziu, foi o eco de um ge mi do en tra nhá vel ar ran ca do
do pe i to de tan tas ví ti mas de sig na das pelo pre si den te Her cu la no Fer re i ra
Pena ao pu nhal de fe ro zes as sas si nos, de le ga dos e sub de le ga dos da sua
po lí cia de san gue e de ex ter mí nio. 

Tan to mais para de plo rar é a sor te des ta pro vín cia quan to que o
mes mo pre si den te, pelo ór gão do seu che fe de po lí cia, se de cla ra co a to, e
que ain da não fez tudo quan to dele tem exi gi do a fac ção gua bi ru, na qual
tem co nhe ci do o de se jo imo de ra do de con quis tar o po der a cus ta dos maiores
aten ta dos, ain da sa cri fi can do a atu al for ma de go ver no, ou a in te gri da de do 
Impé rio. A au to ri da de pú bli ca tem sido por tan to, hu mi lha da pela fac ção
nas pes so as do Sr. Pena, e do Sr. De sem bar ga dor Fir mi no Antô nio de Sou -
za, in ca pa zes de con ter a im pe tu o si da de des sa ca ta du pa de cri mes co me ti -
dos em seus no mes por tan tos mal fe i to res. Assim é que ci da dãos li vres têm
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sido aço i ta dos e no quar tel de po lí cia em ple no dia e à face do povo, com
ul tra je das leis e dos ma gis tra dos, que mu i tos en ge nhos fo ram com ple ta -
men te sa que a dos pe las tro pas do go ver no, como Mu çu pi nho, Ca cho e i ra,
Ara ri pe de Ba i xo e de Cima. ete. etc.; que mu i tos pro ces sos se têm ins ta u ra -
do con tra pes so as ino cen tes, e vá ri os ci da dãos es pan ca dos pe los agen tes da
po lí cia, como qua se di a ri a men te acon te ce no Re ci fe, na Boa Vis ta, no Poço da
Panela, na Vár zea, e em ou tros lu ga res des te ter mo, sem que nem a pre si -
dência nem o che fe de po lí cia pos sam co i bir se me lhan tes aten ta dos, ou en tão 
os tole ram, o que ain da é pior e mais agra van te.

Nes te es ta do de vi o len ta per se gui ção atu lha dos de in fe li zes ví ti mas 
os po rões dos na vi os de guer ra, che ia a ca de ia de ino cen tes, a tí tu lo de
pre ven ção, tão-so men te para sa tis fa zer os mes qui nhos ódi os de pe que nos
man dões como de le ga dos, sub de le ga dos, su plen tes e até ins pe to res de
quar te i rão, cer ca das as ca sas dos nos sos me lho res ami gos, e va re ja das sem
as for ma li da des da lei as no tí ci as ater ra do ras de as sas si na tos e de pri sões
dos nos sos ali a dos por toda par te, a ex pec ta ti va de no vas vi o lên ci as exi gi das e 
até anun ci a das com an te ci pa ção pe los mais exal ta dos es po le tas da fac ção; es pe -
ran do to dos os dias que nos fal te o úl ti mo re cur so da im pren sa, pois que
até pre ten dem des pe da çar e sa que ar a do Sr. Luís Roma, se gun do o en sa io
que aca bam de fa zer; ame a ça dos nós mes mos pelo pe rió di co União de vi o lên -
ci as con tra nos sas pes so as, e até de de por ta ções; o que nos cum pre fa zer?
Acom pa nhar os nos sos con ci da dãos na sua glo ri o sa de fe sa, pro tes tar em
nome da Cons ti tu i ção e do Impe ra dor con tra tan tas atro ci da des co me ti das
pelo seu de le ga do e vo tar à exe cra ção dos per nam bu ca nos hon ra dos e de
to dos os bra si le i ros o nome do Sr. Her cu la no Fer re i ra Pena. 

Per nam bu co, 25 de no vem bro de 1848. 
Os de pu ta dos à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va pela Pro vín cia de

Per nam bu co: Jo a quim Nu nes Ma cha do - Antô nio Afon so Fer re i ra – Dr. Je rê ni mo
Vi le la de Cas tro Ta va res – Dr. Fi li pe Lo pes Neto – José Fran cis co de Arru da Câ ma ra
– Antô nio da Cos ta Rego Mon te i ro – Dr. Jo a quim Fran cis co de Fa ri as – Fé lix
Pe i xo to de Bri to e Melo.

DIÁRIO NOVO

Per nam bu co, 19 de de zem bro 

A BANDEIRA DO MOVIMENTO LIBERAL 

Qu an do de to dos os pon tos do Impé rio se le van tam que i xu mes
con tra a po lí ti ca da cor te, acu san do-a de ego ís ta e emi nen te men te ma lig na
às pro vín ci as, a quem tra ta com vi sí vel me nos pre zo, de i xan do-as ar ras ta rem-se
no pó da mi sé ria, sem cul tu ra, sem adi an ta men to, ao pas so que cha ma to dos
os seus re cur sos para o Rio de Ja ne i ro, e lá os con so me em fes tas, cor te jos e
ba i les; res pon de-se que es ses que i xu mes são in jus tos, e puro in ven to de
es pí ri tos tur bu len tos e ino va do res, pois o go ver no tra ta com igual cu i da do
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das ne ces si da des de todo o Bra sil. Entre tan to, aí es tão os la drões fa lan do
mais alto que to das as vo zes do ser vi lis mo; ai está uma po pu la ção de cin co
mi lhões de ha bi tan tes ex pos tas a toda cas ta de so fri men tos, tra ta da como
es cra va, sem di re i tos, sem li ber da de, a cu jos re cla mos só se res pon de com
per se gui ções, for ça e ex ter mí nio. Não há um go ver no pa ter nal que que i ra
ou vir com aten ção e pi e da de os ais dos afli tos, não; é um go ver no de mô nio ar -
ri ba do dos ra tos de uma có le ra bru ta para quem a sor te do bra si le i ro vale
me nos que nada, e fe liz de nós os per nam bu ca nos se não fôs se mos a pro va
viva des ta ver da de! 

For te por sua po si ção e ri que za de seu solo; for te pele co ra gem e
in te li gên cia de seus ha bi tan tes, a Pro vín cia de Per nam bu co é uma das que
têm mais ex pe ri men ta do os efe i tos da re fi na da po lí ti ca des sa cor te ma dras ta;
so mos nós, os per nam bu ca nos, aque les so bre quem a ti ra nia tem mais
cru el men te des fe cha do seus gol pes de ex ter mí nio. A da tar de 1817, não há
so fri men to, per se gui ção e tra to por que não te nha mos pas sa do, des de as
tor tu ras mais cru éis até o ca da fal so, sen do ex pres são clás si ca en tre os dés po tas 
que os per nam bu ca nos só se le vam a fer ro e a fogo. Não há exa ge ro em
nada dis to; pelo con trá rio, fal tam os ter mos pró pri os para bem ex pri mir a
na tu re za e ex ten são de nos sos pa de ci men tos. Ago ra mes mo como nos tra ta
o Rio de Ja ne i ro? oh! com uma cru e za de ti gre; for ça e mais for ça; san gue e
mais san gue; e tal vez o laço de li nho pe di do pelo pe rió di co a Ve ne ran da! 

Can sa da toda a pro vín cia de tan to so frer; ven do in te i ra men te anu -
la das to das as con di ções do sis te ma cons ti tu ci o nal, e as sim im pro fí cu as os
meios or di ná ri os e re gu la res a que cons tan te men te tem re cor ri do sem pro ve i to 
à im pren sa, tri bu na aonde há be is es cri to res, cons pí cu os re pre sen tan tes têm
invo ca do em prol dos fo ros de seu país, exa u rin do to das as for ças de uma
paciên cia mais que hu ma na; ven do-se avil ta da e ame a ça da por uma hor da de
ca ni ba is e fe ro zes as sas si nos re ves ti dos da au to ri da de, al ve drio, que ne ga vam,
as sas si na vam impune men te; ven do-se cons ti tu í da, no es ta do de ver da de, a
defesa re cor reu à re sis tên cia ar ma da, re cur so le gal, cer to e per mi ti do por to das 
as leis di vi nas, cla ma das em tão do lo ro sas cir cuns tân ci as. Vivo um só pen sa -
men to; um só gri to: - às ar mas eco ou em to dos os pon tos da pro vín cia; os per -
nam bu ca nos le van tam-se como gi gan tes, e com a co ra gem, e de modo que
soem ins pi rar o pa tri o tis mo e a ra zão, der ra mam o seu san gue em prol da
mais san ta das ca u sas, a re ge ne ra ção da pro vín cia, e sem dú vi da do Bra sil
inte i ro, fa zen do os vân da los ar re pen de rem-se do ar ro jo de os ter pro cu ra do. 

É este o es ta do dos per nam bu ca nos: es ta do do lo ro so e afli ti vo,
que pren de as aten ções, os cu i da dos e o in te res se de to das as al mas ge ne -
rosas. O ad mi nis tra dor da pro vín cia faz de tudo ciên cia ao go ver no ge ral,
as fo lhas pú bli cas, cor ri gin do as ine xa ti dões do es pí ri to de par ti do, ex põe
os fatos com toda a in di vi du a ção, exi bin do do cu men tos que pro vam
concluden te men te o pé da ques tão, os com ba tes, as der ro tas das for ças
gover nis tas, o san gue, as ví ti mas já sa cri fi ca das, o al can ce de tudo; cada falta
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para ori en tar o ju í zo de um go ver no ra ci o nal e jus to; mas como com pre ender 
o Rio de Ja ne i ro a ques tão de Per nam bu co, como res pon de o ga bi ne te do
Impe ra dor aos ecos de nos sa afli ção? Oh! é duro de re pe tir por que sur pre -
en de e des va i ra a ge ral es pec ta ção! - Pól vo ra e bala, for ça e meia for ça um
novo pre si den te de um gê nio atra bi liá rio e ran co ro so bem co nhe ci do, que
se ti nha gra tu i ta e aber ta men te cons ti tu í do ini mi go dos per nam bu ca nos,
aco me ten do com so nho e fú ria os seus de pu ta dos, e ain da mais da car ta
bran ca para pra ti car to das as pre po tên ci as de que é ca paz, eis a res pos ta
baica que nos trou xe o va por Impe ra triz! 

Per nam bu ca nos! Pode ha ver nada de mais bár ba ro, de mais iní quo
que este pro ce di men tos do go ver no, e que me lho re nele as suas aten ções
para com os bra si le i ros? Pois sabe-se que a pro vín cia toda está em ar mas;
que o san gue per nam bu ca no tem cor ri do; e a úni ca pro vi dên cia do Go ver no
Impe ri al é a for ça e só for ça. Pois nem ao me nos a par da ener gia apa re ce
uma Cir cuns tân cia que faça es pe rar a cle mên cia? Não pe di am a jus ti ça e a
hu ma ni da de que se man das se ou vir os que i xo sos, que po dem ter, como
têm, por si a ra zão, e sa ber-se as ca u sas to das do mo vi men to? É as sim que
se go ver nam po vos, e hoje, em fins de 1848? Um tal pro ce di men to não tem
qua li fi ca ção, ele só ser ve para pro var a fe ro ci da de de quem nos go ver na, o
ódio de que está do mi na do con tra os per nam bu ca nos, a quem se quer ex tin -
guir e ex ter mi nar. E para que e por que se der ra ma as sim o nos so san gue e
se nos vota ao ex ter mí nio? Para res ta be le cer e sus ten tar na pro vín cia o
do mí nio de uma fa mí lia la dra e as sas si na; para sa tis fa zer aos cor rup tos
do mi na do res da cor te; às exi gên ci as dos ri cos por tu gue ses, que que rem que 
pa gue mos com o nos so san gue o ar ro jo de ter mos que ri do por meio de nos sos 
de pu ta dos tor nar real o ato de nos sa Inde pen dên cia, de cre tan do o pri va ti vo 
do co mér cio a re ta lho para os bra si le i ros. 

Per nam bu ca nos! Des de que um go ver no as sim se mos tra tão cru el,
e em vez de pro mo ver a fe li ci da de de seus sú di tos, ou vin do-lhes to das as
que i xas, de fe rin do-lhes to das as sú pli cas, os tra ta com des pre zo, ran cor e
ódio; des de que em vez de jus ti ça e da cle mên cia só tem para eles vi o lên ci as,
for ças e ex ter mí nio, esse go ver no tem rom pi do to dos os la ços da obe diên cia,
por que tem fal ta do às con di ções que tor nam res pe i tá vel sua au to ri da de;
esse go ver no é um mons tro, um usur pa dor, e como tal deve ser re pe li do. A
na ção é a úni ca so be ra na, é ela quem tem o di re i to ab so lu to de di zer cor no
quer ser go ver na da, cas san do aos seus de le ga dos um po der de que abu sa ram
em sua per da. Por tan to, nes tas cir cuns tân ci as, re cor rer às ar mas, e com elas
pro cu rar li vrar a pá tria da opres são e da ti ra nia, não é um cri me, é mu i to pelo
con trá rio um de ver sa gra do. 

Per nam bu co! Nes ta for ma de go ver no, que as sim como está só
nos tem dado fru tos amar gos, ma les so bre ma les há qua se 26 anos, não
pode de i xar de ha ver de le i tos ra di ca is, que cum pre se jam cor ri gi dos. E pois
de cla re mos a esse go ver no iní quo que nós es ta mos pro fun da men te con ven -

186 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



ci dos de que os nos sos ma les não po dem de sa pa re cer con ti nu an do como
está (… ).

Per nam bu ca nos! A nos sa ca u sa é toda jus ta, toda san ta e le gí ti ma;
os man dões da cor te que lu cram com o nos so atra sa men to nos que rem
es ma gar; às ar mas ou ven cer para ter uma as sem bléia cons ti tu in te, ou mor rer,
como a nos sos an te pas sa dos, no cam po da hon ra. 

Viva a li ber da de! 
Viva a as sem bléia na ci o nal que nos há de sal var. 
Vi vam os per nam bu ca nos que hão de sus ten tar as re for mas!

AS NOVAS DA REVOLTA DO DIÁRIO VELHO,  NÚMERO DE AGOSTO 

Ca u sa-nos com pa i xão o ór gão da fac ção li ber ta da; é tal o seu
es ta do e agra va-se so bre mo do e mal, de que, há mu i to, é ví ti ma, que não
po de mos de i xar au men tar a sor te ter rí vel que lhe cou be, de po is de tan tos
sa cri fí ci os: a pena que o com pa nhe i ro, nós o re pe ti mos, tão me i go, tão ter no 
e ser vi çal, não pos sa ser apro ve i ta do, e seja na atu a li da de o bobo dos ha bi -
tan tes des ta ci da de, que se riem de suas mi sé ri as, en tão riem-se do in fe liz
João ma lu co, que ser ve de brin co aos mo le ques, quan do se apre sen ta em
uni for me de ofi ci al-ge ne ral. É sem dú vi da la men tá vel o ente ra ci o nal, se
per den do o uso da ra zão, não o ocul tam às vis tas do pú bli co, e ser ve de
ates tar a fra que za hu ma na. Mal di tos gua bi rus, que não se com pa de cem no
ro lha! 

De po is da ter rí vel der ro ta de Cru an gi, em que as for ças mi gue -
lis tas fo ram ani qui la das, fu gin do na mais com ple ta de ban da da, fi cou o
com pa nhe i ro tão im pres si o na do por tão de sas tro so acon te ci men to, que por
dias guar dou o mais pro fun do si lên cio. 

Esse si lên cio, que ia pro du zin do de sâ ni mo nas fi le i ras mi gue lis tas,
e po ria a lou sa so bre o to me lo da qua dri lha, não po dia por mais tem po
con ti nu ar, e era ne ces sá rio que fos se rom pi da, para não ser de sam pa ra da a
ban de i ra li ber ti ci da em der re dor da qual se acham ain da al guns ilu di dos. 

E como rom per-se esse si lên cio, bem se me lhan te ao si lên cio dos 
tú mu los, se os fa tos já es tão no do mí nio do pú bli co e ates tam a der ro ta
dos vân da los? Men tin do-se, e men tin do-se im pu ne men te, por que só as sim
po de rão ain da vi ver por al gum tem po, con ser van do na ilu são ca sos que
já, há mu i to, os te ri am de sam pa ra do, se es ti ves sem a par de to dos os acon -
te ci men tos, e não se de i xas ses le var pe los em bus tes dos ini mi gos dos
bra si le i ros.

Eis a ra zão por que o Diá rio Ve lho, nos seus nos 289 e 290, que ren do
re a ni mar os seus, deu por der ro ta das as for ças li be ra is e de uma maneira
que ex ce de a toda a ve ros si mi lhan ça. 

O ara u to da qua dri lha, que para tudo ser ve, apre go ou essa vi tó ria
de uma tal for ma, que pro vo cou em nós a mais es tron do sa hi la ri da de, a
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qual cres ceu de pon to pe las con tra di ções que exis ti am en tre os seus ar ti gos
e a or dem do dia do bri ga de i ro Co e lho. A isso já on tem res pon de mos; e 
por essa ra zão des ne ces sá rio é que mais nos ocu pe mos com se me lhan te
ob je to.

Entre tan to, não po de mos de i xar pas sar des per ce bi da men te o ar ti go 
de on tem sob a epi gra fe “No vas da re vol ta”. É ele tão ri dí cu lo e mi se rá vel,
que não me re cia as hon ras de uma res pos ta, se to dos es ti ves sem a par do
es ta do das for ças li be ra is; mas como pos sa acon te cer que al guém, do ta do
de mu i ta sim pli ci da de, ain da acre di te no con tem po râ neo, for ço so nos é di zer
al gu ma cou sa; e o fa re mos com toda a con ci são. Já que isso nos obri ga a
Flo ri a na, de tris tes re cor da ções. 

Con se gui da a mais as si na la da vi tó ria no Cru an gi, as for ças li be ra is
se re ti ra ram para a Ser ra do Ouro, onde se con ser va ram por al gum tem po.
Ven do que ali não se ri am pro cu ra das pe las for ças der ro ta das e fu gi ti vas do
go ver no, tan to por que es tas es ta vam em com ple to de sâ ni mo, como por que
as po si ções eram inex pug ná ve is e di fi cul da des ti nham a ven cer, se di ri gi ram
os nos sos ami gos, em nú me ro de 1.600 ho mens, para Pas ma do, dis pos tos a
ven de rem ca ras as suas vi das se os mi gue lis tas os fos sem pro cu rar nes se lu -
gar; lu gar que, como mais fá cil eles lhes pro por ci o na ram para em pe nha rem
a ação.

Se a for ça li be ral está em Pas ma do, e se as do go ver no es tão em
Go i a na, como di zer-se que aque la está re du zi da a 300 ho mens, sem che fes,
e vem en tre tan to co lo car-se pro xi ma men te a es tas? Não se vê em tudo isso
uma men ti ra, e essa tão mi se rá vel, que pro vo ca o riso, e mos tra o es ta do
la men tá vel em que se acha o ór gão da fac ção? Se a for ça li be ral es ti ves se no
es ta do em que quer o con tem po râ neo que es te ja, não de i xa ria a in ven cí vel e 
inex pug ná vel Ser ra do Ouro para se co lo car em Pas ma do, seis lé guas dis -
tan te de Go i a na, e oito des ta ca pi tal. Isso pro va que os li be ra is es tão dis pos tas
a ba ter-se, e que se apro xi mam do ini mi go, que acu a do não sai de sua toca
de Go i a na! E tan to é exa to o que di ze mos, que o go ver no man dou so cor ros
ao bri ga de i ro Co e lho pela co mar ca de Pau d’Alho não se atre ven do a
man dá-los pela es tra da de Go i a na! 

É tal o de sa pon ta men to do ro lha, que, com o ci nis mo de cos tu me,
as sim se ex pri me: – “Já não há em Pas ma do 300 des ses de ge ne ra dos, pois
que uma por ção de les foi ho mi zi ar-se em Co tin gui ba, sic.” E que tal! As for ças
li be ra is, se gun do a Flo ri a na, já não se rão abri go no ter ri tó rio da pro vín cia e
fo gem para o de Ser gi pe, le van do car tas de re co men da ção para o Roto e
pa dre Por to I. Meu Deus, com pa de cei-vos da des gra ça do ór gão da fac ção,
que, com a re ti ra da do Pena e as mul ti pli ca das der ro tas das for ças mi gue li -
nas, per deu o uso da ra zão! 

A re vol ta está a ex pi rar, e não tar da o dia em que te nha mos de
ver vol ta rem para a es pi ral as for ças le ga lis tas sic. Isso é gran de, e de mons tra
que a for ça do go ver no bre ve men te se re co lhe a esta ci da de por não se po der
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sus ten tar fora; aqui, em um cur to es pa ço, pre ten de con ser var-se, en quan to
lhe pu de rem vir so cor ros de ou tras pro vín ci as; logo que eles não ve nham,
re ti rar-se-ão Tos ta, Co e lho, Agui ar, Na bu co, Fi gue i ra, et re li qua co mi tan te
ca ter va. Apos ta mos o que qui se rem se não é exa to o nos so pres sen ti men to. 

Re pe ti mos ao pú bli co que as for ças li be ra is, que em Cru an gi
ba te ram o lu si ta no Co e lho, es tão em Pas ma do; que es sas for ças com pu tam-se
em 1. 000 ho mens bem equi pa dos, ten do à sua fren te os va len tes ofi ci a is
Mo ra es, João Roma, Le an dro, João Pa u lo, Lu ce na e o ci da dão Bor ges da
Fon se ca; e que fi nal men te es tão dis pos tos com as ar mas em pu nha das a der ra -
mar a úl ti ma gota de san gue pela san ta ca u sa da li ber da de. – Eis a ver da de:
o que diz o Diá rio Ve lho é a mais im pru den te men ti ra. 

ADITAMENTO AO BOLETIM DE 25 DE DEZEMBRO 

Por uma car ta de acam pa men to das tro pas li be ra is sou be mos
com toda a cer te za os de ta lhes do com ba te de Cru an gi-Novo no dia 20 do
cor ren te. As for ças li be ra is es ta vam di vi di das em duas bri ga das, a pri me i ra
ao man do do Sr. Co ro nel Lu ce na e a se gun da do Sr. João Roma, e tudo ao
man do do Sr. Mo ra es. A bri ga da do Sr. João Roma to mou po si ções na
van guar da do cam po por onde se es pe ra va o ata que do ini mi go, e a bri ga da 
do Sr. Lu ce na ocu pa va a re ta guar da do mes mo cam po. 

Eram 10 ho ras do dia, quan do o pri me i ro pi que te avan ça do avis -
tou o ini mi go, e logo se re co lhe ra para o en trin che i ra men to, onde a bri ga da
do Sr. Roma es pe rou a pé fir me as tro pas li ber ti ci das ao man do do bri ga de i ro
José Jo a quim Co e lho, cuja van guar da, com pos ta de uma co lu na de 600
ho mens de pri me i ra li nha, ata cou de fren te as tro pas li be ra is. Re nhi do foi o
com ba te; três ve zes car re gou o ini mi go, três ve zes re cu ou di an te dos li be ra is:
pe le ja hor rí vel, na qual re ce beu a co lu na do Sr. Roma 65 ti ros de ar ti lha ria.
As boas dis po si ções des te che fe li be ral, sua pe rí cia, seu va lor, seu san gue
frio, di zem to dos a uma voz que ex ce de ram a ex pec ta ti va de seus ca ma ra -
das; fi nal men te foi o Sr. Roma quem ba teu com ple ta men te as tro pas li ber ti -
ci das, co man da das em pes soa pelo Bri ga de i ro José Jo a quim Co e lho.

Nes te ata que da li nha da van guar da em que igual men te to dos os 
pa tri o tas se dis tin gui ram, as se ve ram que são dig nos de todo o elo gio os
ca pi tães Ber nar di no e Her cu la no, o te nen te Elias e o al fe res Nas ci men to, to dos
de Olin da; os ca pi tães San tos, Pas sos e Amân cio, os al fe res Be ne di to e José,
do Re ci fe; o ca pi tão Le o de ga rio e to dos os ofi ci a is de Ita ma ra cá. 

Pe las 5 ho ras da tar de se apre sen tou na li nha de re ta guar da, ou
ao po en te, uma co lu na de 400 ho mens co man da da pelo te nen te-co ro nel José 
Ma ria Ilde fon so, José Ma ria de Cur zahy e ma ri nhe i ros de Mou jó; es ses in fe -
li zes acer ta ram com o pon to de fen di do pela bri ga da do co ro nel Lu ce na,
onde se acha vam os bra vos co ro nel José Pa u lo e te nen te-co ro nel Le an dro, e, 
co i ta dos! fi ca ram fora do com ba te as 6 ho ras com gran de e ex tra or di ná ria
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per da, ten do as for ças li be ra is ape nas vis to des mon ta do o ín cli to co ro nel
Lu ce na, que per deu o ca va lo. 

As tro pas li ber ti ci das, ba ti das com ple ta men te, re ti ra ram-se qua se
em de ban da da às 8 ho ras da no i te ara Cru an gi-Ve lho em... Onde es tão os
370 que for ma vam a co lu na de 600 ho mens de li nha, com que o bri ga de i ro
Co e lho ata cou a bri ga da do Sr. Roma? Mor tos, fe ri dos e dis per sos, indo dar
mu i tos des ses in fe li zes a Go i a na e ou tros a vá ri os en ge nhos, onde se re fu gi a ram 
com re ce io de uma per se gui ção. Eis aí o re sul ta do da re ti ra da do Ca tu cá;
en tão fu gi ram em de ban da da das ma tas, ou foi re al men te um mo vi men to
mi li tar mu i to pru den te e bem pen sa do o que en tão fi ze ram os li be ra is?
Res pon da o Diá rio de Per nam bu co. 

VIVA A LIBERDADE!

Não ten do o go ver no da pro vín cia pu bli ca do o re sul ta do do
ex tra or di ná rio com ba te no pon to Cru an gi-Novo en tre as co lu nas li be ral e
dos li ber ti ci das ao man do do bri ga de i ro José Jo a quim Co e lho, pro ce di men to
sem dú vi da es tu da do para co brir com o véu do mis té rio su ces sos tão mo men -
to sos, tra zen do as sim ilu di da a pró pria tro pa de pri me i ra li nha, a po pu la ção
da pro vín cia e so bre tu do a cor te e o res to do Impé rio, apres sa mo-nos, mu ni -
dos de co mu ni ca ções ver da de i ras, che ga das hoje às 9 ho ras da ma nhã, a le var
ao co nhe ci men to do pú bli co a real his tó ria des se Com ba te, que co briu de
gló ria aos bra vos per nam bu ca nos de que se com pôs a in ven cí vel co lu na
que pug na ela ca u sa da li ber da de. 

No dia quar ta-fe i ra, 20 do cor ren te, pe las 10 ho ras da ma nhã, no
lu gar de Cru an gí-novo em pe nhou-se a ação en tre as for ças li ber ti ci das de
Pe nua e a co lu na li be ral: foi re nhi do o fogo, e du rou até às 8 ho ras no i te. 

A co lu na li be ral, sob o co man do do bra vo co ro nel Ma no el Pe re i ra 
de Mo ra es, se com pu nha de qua tro ba ta lhões ao man do dos in tré pi dos
Jõao Pa u lo, Le an dro, Lu ce na e João Roma, com pu tan do to dos o nú me ro
de 4.400 ba i o ne tas; e as sim or ga ni za da re ce beu o com ba te em po si ções
van ta jo sas, nas qua is se con ser vou, não obs tan te o de ses pe ro com que os
che fes li ber ti ci das a agre di am, le van do os es mo re ci dos sol da dos à es pa da
de pran cha!

Mal pen sa va o bri ga de i ro Co e lho que, apoia do em uma gran de
for ça, que ob te ve pela jun ção das da Pa ra í ba e da de Na za ré, co man da da
por José Ma ria Ilde fon so Ja co me da Vi e ra Pas sos, ti ves se de ser com ple ta -
men te der ro ta do, re cu an do em de ban da da para Cru an gi-Ve lho, meia lé gua
dis tan te do lu gar da ação; mas a pro vi dên cia di vi na, que vela in ces san te -
men te na ca u sa dos bra si le i ros, per mi tiu que por um es for ço ma ra vi lho so
os bra vos per nam bu ca nos ti ves sem um as si na la do tri un fo nes se dia para
sem pre me mo rá vel.

É in con ce bí vel a va len tia com que bri gam os che fes e ofi ci a is da
for ça li be ral, e a con fi an ça ex tre ma que de po si tam nos bra vos que os se guem.
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O co ro nel Mo ra is acom pa nha do sem pre do ci da dão, Bor ges da Fon se ca,
que tem pres ta do re le van tís si mos ser vi ços, per cor ria to das as li nhas
ani man do aos com ba ten tes. Igual va len tia de sen vol ve ram os co man dan tes
de Roma, João Pa u lo, Lu ce na e Le an dro, a quem cou be a dis tin ta gló ria
de re cha çar a for ça de José Ma ria Ilde fon so, que se ha via en car re ga do de
cor tar a re ta guar da da co lu na li be ral, o qual foi obri ga do a fa zer em de ban -
da da uma ver go nho sa re ti ra da até o en ge nho Cor sahy, de i xan do em po der
do va len te per nam bu ca no uma peça de ar ti lha ria e to das os seus pe tre chos.

Pa re ce fora de to dos os cál cu los que, em um fogo tão Mor tí fe ro, em 
um com ba te tão en car ni ça do, ape nas ti ves se a tro pa li be ral de la men tar a per -
da de 12 per nam bu ca nos, en tre mor tos e fe ri dos, sen do um de les o in tré pi do
al fe res José Ger ma no de Albu quer que Mon te ne gro; en tre tan to, as for ças li ber -
ti ci das per de ram, en tre mor tos e fe ri dos, para mais de 250 ho mens, sen do pela
ma i or par te pra ças de pri me i ra li nha, que sem pre cos tu mam co lo car na van -
guar da. Mais essa der ro ta! Mais essa ma tan ça nas for ças li ber ti ci das! Mais esse
as si na la do tri un fo para as for ças li be ra is! 

A co lu na li be ral, de po is de con ser var-se no lu gar da ação até me -
ia-noite do mes mo dia 20, le van tou a essa hora o seu acam pa men to, e acha-se
hoje no lu gar de no mi na do Ser ra do Ouro pou co dis tan te de Cru an ji-Novo.

Há toda pro ba bi li da de de que as for ças do go ver no per de ram
alguns ofi ci a is, e que mor reu ou se acha gra ve men te fe ri do o bri ga de i ro
Coelho, vis to que no dia ime di a to à ação foi apre en di do pela for ça li be ral um 
pas se do ma jor Bru ce, no qual se as si nou co mo da men te em che fe das for ças
em ope ra ções: do que se con clui que, a não es tar mor to ou fe ri do, fu giu para
lu gar se gu ro!Per nam bu ca nos! Dão-se es ses acon te ci men tos mo men to sos, e o
go ver no guar da pro fun do si lên cio... o que sig ni fi ca isso?

Re ci fe, 25 de de zem bro de 1818.
Lê-se no Gri to Na ci o nal o ar ti go se guin te: 

O NOSSO JUÍZO SINCERO E FRANCO SOBRE OS ACONTECIMENTOS
DE PERNAMBUCO

Era bem de pre ver que a ma ne i ra in só li ta e vi o len ta pela qual
essa mons tru o si da de nas ci da em 20 de se tem bro, a que se dá al cu nha de
mi nis té rio ou go ver no, tra tou a bri o sa e sem pre he rói ca Pro vín cia de Per nam -
bu co, des se em re sul ta do o ape lo de ar mas, con tra as ar bi tra ri e da des e
pre po tên cia pra ti ca das pelo man si nho Pena –  ho mem só não li ti gi o so como 
fal to de fé, e pu dor –, en car re ga do da cri mi no sa e in dig na mis são de le var
ao ex ter mí nio o ver da de i ro par ti do da que la pro vín cia, tra in do ao mi nis té rio 
pas sa do de quem era adu la dor e de al guns lim pa dor de bo tas; tra in do aos
re pre sen tan tes de quem so li ci tou car tas e pro te ção para não ser hos ti li za do,
por que as se ve rou que ia ad mi nis trar a pro vín cia com im par ci a li da de e
jus ti ça; tra in do fi nal men te ao Par ti do Li be ral que tudo lhe deu: con si de ra ção,
po si ção e uma ca de i ra na Câ ma ra.
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Era tam bém de pre ver que – em se achan do pre si den te do Con se -
lho de Mi nis tros o se na dor per nam bu ca no, que do alto da tri bu na pro cla -
mou e acon se lhou a seus pa tri o tas – re sis tir ao rei para me lhor ser vir ao
mes mo rei – os bri o sos e va len tes per nam bu ca nos re per cu tis sem essa voz
po de ro sa e dis ses sem – é im pos sí vel que tan tas vi o lên ci as se co me ti am em
nome do Impe ra dor, sem que este es te ja ilu di do ou lhe fa çam des co nhe cer
o imi nen te pe ri go de nos sas ins ti tu i ções – com a prá ti ca de aten ta dos que ele
in te i ra men te ig no ra, tais como o de sur rar e amar rar com cor das, e ar ras -
tar pe las ruas es col ta dos de sol da dos a ci da dãos bra si le i ros; cons ti tu ir
agen tes de au to ri da de pú bli ca ao ho mem que, ain da há pou co, em pu nhou
as ar mas, e que, se den to de vin gan ça, pren de, as sas si na a to dos que a ele se
não cur vam; e em caso de ma i or de ses pe ro usa a má xi ma do Vis con de de
Olin da – que os des cen den tes da que les que re sis ti ram ao rei  sa be rão re sis -
tir aos ministros para me lhor ser vi rem ao Impera dor – O que fi ze ram os
per nam bu ca nos? Empu nharam as ar mas  re sis tin do ao Mi nis té rio para me -
lhor ser vi rem ao Impe ra dor.

Pois bem, o que era de pre ver, re a li zou-se; en tão com ple tos os
mais ar den tes de se jos do mi gue lis mo. Per nam bu co nada em san gue; o
brinquedo de 29 de se tem bro já vai dan do os fru tos que eram de es pe rar; a
pe dra lan ça da de cli ma da mon ta nha está ro lan do, e nin guém pode cal cu lar 
onde irá pa rar; só Deus sabe até que pon to se re mos le va dos!

Srs. Ma ca bé e Jo bim; se nho res do cas te lo da Can de lá ria: fol gai
com o der ra ma men to do pre ci o so san gue que se ex par ge so bre as ves tes de
pais, fi lhos e ir mãos! Eis o re sul ta do do 29 de se tem bro, para que tão po de ro -
sa men te con cor res tes! Não vos lem bras tes que quan do se dão sal tos mor ta is, é
mu i to de re ce ar, e uma do lo ro sa ex pe riên cia tem pro va do que se que brem
pelo me nos as per nas! – Re go zi jai-vos, que um dia re i vin di ca dos os nos sos
fo ros, re a li za da a nos sa in de pen dên cia e exe cu ta da as nos sas leis, te re is de
vos ar re pen der! Então, ai da que les que fo rem cha ma dos a con tas; ai de les,
por que ain da que a do ci li da de ca rac te ri ze os fi lhos do gran de Impé rio do
Bra sil, o so fri men to, não di zen do bem, os mar tí ri os, o opó brio, as des gra ças
e tan to san gue, a tan to tem po cru el e in jus ta men te der ra ma do fa rão em bo tar
os seus co ra ções, e mi se ri cór dia de bal de será in vo ca da, por que para quem
for cul pa do não ha ve rá mi se ri cór dia!...

Não apro va mos que se faça re sis tên cia ar ma da con tra os atos do
go ver no; po rém, tam bém não acha mos po lí ti co que este em pre gue toda sua 
au to ri da de para sa tis fa zer ran co res eter nos, sa cri fi can do os in te res ses de to dos 
por pa i xões de um ou ou tro in di ví duo.

Ho mens im par ci a is, re fle ti para o que já se tem trans cri to; aten dei
para os ar ti gos que aba i xo co pi a mos, e de ci di so bre a con du ta da bri o sa e
ho rói ca Pro vín cia de Per nam bu co.

Extra í do de CAR NE I RO, Edi son. A In sur re i ção Pra i e i ra (1848-1849). Rio de Ja ne i ro, Con quis ta,
1960. Págs. 216-221.

192 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.5 – MANIFESTO DOS DEPUTADOS DA PRAIA
INCITANDO O POVO ÀS ARMAS  (25 NOVEMBRO 1848)

Per nam bu ca nos! Um alu vião de fa tos hor ro ro sos nos obri ga a co lo -
car-nos à fren te do povo ar ma do para re i vin di car mos os fo ros de
ho mens li vres, que a es tú pi da pre po tên cia do pre si den te Pena aca ba

de ani qui lar; já não te mos ga ran ti as cons ti tu ci o na is; um sem nú me ro de
pri sões ar bi trá ri as es tão-se fa zen do di a ri a men te sem as for ma li da des da lei; 
so mos ame a ça dos em nos sas pes so as pelo pu nhal e pelo ba ca mar te dos
si cá ri os que o pre si den te Pena pa gou pelo Te sou ro pú bli co.

Per nam bu ca nos! Che gou o mo men to de sal var os bri os de nos sa
pro vín cia; cor ra mos, pois, às ar mas e mos tre mos ao Bra sil que ain da so mos
os mes mos ho mens de to das as épo cas, du ran te três sé cu los da nos sa exis -
tên cia. Sal ve mos Per nam bu co da ig no mi nia de uma con quis ta tan to mais
ig nó bil e avil tan te quan to tem por ob je to dar ga nho aos por tu gue ses. 

Con ci da dãos! Nada te mos a es pe rar do Rio de Ja ne i ro; o go ver no,
para con quis tar Per nam bu co, pre ten de en tre gar o Rio Gran de do Sul ao
es tran ge i ro, que já tem in va di do o seu ter ri tó rio; em sua ira tem es go ta do
con tra nós to das as for ças do Impé rio, e não con ten te com as in fâ mi as pra ti -
ca das pelo pre si den te Her cu la no Fer re i ra Pena, que ain da achou pou co
san gui ná rio, man dou para subs ti tuí-lo o de sem bar ga dor Ma nu el Vi e i ra Tos ta,
ho mem de co ra ção fe roz, nos so ini mi go fi ga dal, e todo de di ca do à ca u sa dos
por tu gue ses. 

Com pa tri o tas! Esta atu a li da de nos mata; 26 anos de ex pe riên cia
bas tam para pro var-nos que as nos sas ins ti tu i ções são im po ten tes para fa ze rem
a fe li ci da de do povo; cum pre pois que ob te nha mos as re for mas que to das
as pro vín ci as re cla mam; que o povo te nha ga ran ti as; que os bra si le i ros go zem
do fru to do seu tra ba lho; que de sa pa re ça de uma vez para sem pre essa
ter rí vel cen tra li za ção, que nos cres ta, que nos mina, que nos ani qui la, de vo -
ran do a subs tân cia na ci o nal; _ cum pre re ge ne rar-nos. 

Ami gos! O lu gar onde es ti ver mos será o pon to de re u nião; ai
irão ter to dos os ho mens li vres da pro vín cia, to dos os per nam bu ca nos
hon ra dos, dig nos des te nome. Dai mar cha re mos so bre os di fe ren tes pon tos



ocu pa dos pe las hor das do pre si den te até li ber tar mos esta ca pi tal, tes te mu nha 
das in fâ mi as da qua dri lha luso-gua bi ru e ví ti ma de suas atro ci da des! 

Per nam bu ca nos! Às ar mas, e sal ve mos a nos sa bela pro vín cia
das gar ras des sa in fa me qua dri lha. Todo o Bra sil tem os olhos so bre Per nam -
bu co; a sor te des te vas to Impé rio de pen de hoje dos nos sos es for ços e da
nos sa va len tia. Des gra ça do da que le que, por medo ou tra i ção, ven der li ber -
da de da sua pá tria a tro co de uma in fâ mia: a sua me mó ria será exe cra da
como a dos par ri ci das. 

Ho mens li vres! Não vos fa re mos a in jú ria de acre di tar que va ci le is
um só mo men to na es co lha de um par ti do: en tre a vida e a mor te, en tre a
li ber da de e a es cra vi dão, en tre o brio e a pu si la ni mi da de, en tre a hon ra e a
in fâ mia, não há es co lha; às ar mas, mil ve zes às ar mas, e cor ra mos a vin gar a 
nos sa na ci o na li da de ul tra ja da, os nos sos fo ros aba la dos e a in de pen dên cia
do Bra sil ame a ça da pe los por tu gue ses. 

Per nam bu ca nos! Já que de po si tas tes em nós a vos sa con fi an ça, já 
que so mos os vos sos es co lhi dos, não bur la re mos as vos sas es pe ran ças, e
mor re re mos con vos co no cam po de ba ta lha. Um es for ço e bas ta; os nos sos
ini mi gos são im po ten tes para re sis tir-nos, se qui ser mos pro var-lhes a nos sa
su pe ri o ri da de. 

Ami gos! A hon ra vos cha ma para a lide tra va da en tre o país e os
seus opres so res; sal ve mos a nos sa que ri da Pá tria, ou pe re ce re mos to dos
co ber tos de ig no mí nia. 

Jo a quim Nu nes Ma cha do – Antô nio Afon so Fer re i ra – Dr. Je rô ni mo
Vi le la de Cas tro Ta va res – Dr. Fe li pe Lo pes Neto – José Fran cis co de Arru da
Câ ma ra – Antô nio da Cos ta Rego Mon te i ro – Dr. Jo a quim Fran cis co de Fa ri as –
Fé lix Pe i xo to de Bri to e Melo.
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101.6 – “MANIFESTO AO MUNDO”  DOS CHEFES
MILITARES PRAIEIROS (1º JANEIRO 1849) 

Ho mens, que têm a cons ciên cia de si, que têm hon ra, re pu ta ção,
nome e fa mí lia, não to mam ar mas só pelo vão de se jo de con ser var
po si ções, que des pre zam, pois que a sua úni ca am bi ção é ver

sua pá tria fe liz. 
Cru el ne ces si da de é a que nos tem pos to com as ar mas na mão, e 

não é sem gran de cons tran gi men to, e mes mo com hor ror, que ve mos cor rer
o san gue bra si le i ro; mas a pro vi dên cia di vi na tem as sim or de na do, por que
a ár vo re da li ber da de ca re ce dele para flo res cer e cres cer. 

O Par ti do Li be ral por mu i to tem po es te ve no si lên cio, de i xan do
as fac ções se di la ce ra rem, mas o dia 7 de no vem bro do ano que se fin dou
foi o pre des ti na do por Deus para se ele apre sen tar. 

Todo mun do sabe que o mi nis té rio de 29 de se tem bro per ten ce à
se i ta ab so lu tis ta, e tão fre né ti cos es tão os seus mem bros, que re sol ve ram
logo con quis tar o país, como uma re a ção aos mo vi men tos pro gres sis tas da
Eu ro pa, que têm ani qui la do os ti ra nos, e re a li za do a pro mes sa do todo
po de ro so de de por os reis dos seus tro nos, e exal tar os po vos.

O go ver no do Rio de Ja ne i ro, pois, nes te in ten to, re sol veu sua
con quis ta, co me çan do por Per nam bu co, e para logo se apre sen ta o Sr,
Her cu la no Fer re i ra Pena, cu jos atos de in fâ mia, co var dia, e des po tis mo tem
sido his to ri a dos, e es tão ao al can ce de to dos. Não foi su fi ci en te essa pe cha;
o ne fan do go ver no do Rio de Ja ne i ro o jul ga fra co; o jul ga in ca paz de exe cu tar
o seu te ne bro so plano, e o fez subs ti tu ir pelo Sr, Ma nu el Vi e i ra Tos ta, cujo
ca rá ter fe roz e in do má vel é bem co nhe ci do. 

De po is de tan to apa ra to, de po is de tan to tra ba lho em prol do
des po tis mo, ven do nós a exal ta ção e fu ror dos por tu gue ses, não po de mos
mais he si tar, e o re cur so ao ju í zo de Deus foi o úni co, que po día mos ter. 

Sem pá tria nada va lem fa mí lia, pa ren tes, ami gos; este Bra sil é
dos por tu gue ses, que têm avas sa la do o in fa me go ver no do Rio de Ja ne i ro;
cum pre-nos con quis tar uma pá tria para os nos sos fi lhos ao me nos, se não
para nós; eis ou tra ra zão, por que es ta mos em ar mas; eis todo o nos so ane lo.



Pro tes ta mos só lar gar as ar mas quan do vir mos ins ta la da uma
Assem bléia Cons ti tu in te. Esta Assem bléia deve re a li zar os se guin tes prin cí pi os:

1º) O voto li vre e uni ver sal do povo bra si le i ro; 2º) a ple na e ab so -
lu ta li ber da de de co mu ni car os pen sa men tos por meio da im pren sa; 3º) o
tra ba lho como ga ran tia de vida para o ci da dão bra si le i ro; 4º) O co mér cio a
re ta lho só para os ci da dãos bra si le i ros; 5º) a in te i ra e efe ti va in de pen dên cia
dos po de res cons ti tu í dos; 6º) a ex tin ção do Po der Mo de ra dor, e do di re i to
de agra ci ar; 7º) o ele men to fe de ral na nova or ga ni za ção; 8º) com ple ta re for -
ma do Po der Ju di ci al, em or dem a se gu rar as ga ran ti as dos di re i tos in di vi -
du a is dos ci da dãos; 9º) ex tin ção da lei do juro con ven ci o nal; 10º) ex tin ção
do atu al sis te ma de re cru ta men to. 

Assim que não te mos par ti dos; es tão eles para nós aca ba dos;
hoje só há li ber da de e re ge ne ra ção, ou es cra vi dão e ani qui la men to; ve nham
todo e a nós, que os re ce be re mos como ir mãos. 

A li ber da de é pa cí fi ca; a li ber da de é vi go ro sa e enér gi ca. Aque les 
que nos não hos ti li za ram são ami gos; a es tes não ofen de re mos, qual quer
que te nha sido, ou seja, o seu cre do po lí ti co; os que, po rém, nos hos ti li za rem,
se rão por nós tra ta dos com todo o ri gor. Deus não que i ra que se ja mos le va dos
a tal ex tre mo. 

Per nam bu ca nos, ha bi tan tes das pro vín ci as do Nor te! A ca u sa é
co mum, é de to dos; cor ra mos às ar mas, una mo-nos, e a vi tó ria será nos sa. O 
mun do todo quer re for mar-se, e nós não de ve mos fi car es ta ci o ná ri os. 

Deus e li ber da de. Viva a Assem bléia Cons ti tu in te! Gu er ra de
mor te à ti ra nia! Aba i xo a in fluên cia por tu gue sa! Vi vam to dos os bra si le i ros
li vres! 

Acam pa men to das for ças li be ra is cons ti tu in tes ao nor te da pro -
vín cia, 1º de ja ne i ro de 1849. – Ma nu el Pe re i ra de Mo ra is – João Iná cio Ri be i ro 
Roma – Hen ri que Pe re i ra de Lu ce na – João Pa u lo Fer re i ra – Le an dro Cé sar Pais
Bar re to – Antô nio Bor ges da Fon se ca – João Ba tis ta do Ama ral e Melo.
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101.7 – ANISTIA AOS PRAIEIROS –  DECRETO Nº 576-A
 (11 JANEIRO 1849) 

Au to ri za o pre si den te da Pro vín cia de
 Per nam bu co para  con ce der anis tia aos in di ví du os

 com pre en di dos na  re be lião, que de pu se ram as ar mas.

Hei por bem au to ri zar o pre si den te da Pro vín cia de Per nam bu co
para con ce der anis tia àque les in di ví du os com pre en di dos na
re be lião, que se tor na rem dig nos da mi nha im pe ri al cle mên cia,

de pon do as ar mas, e sub me ten do-se ao meu go ver no. Eu sé bio de Qu e i roz
Cou ti nho Ma to so Câ ma ra, do meu Con se lho, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do
dos Ne gó ci os da Jus ti ça, o te nha as sim en ten di do, e faça exe cu tar. Pa lá cio
do Rio de Ja ne i ro em onze de ja ne i ro de mil oi to cen tos e qua ren ta e nove,
vi gé si mo oi ta vo da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a Ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Eu sé bio de Qu e irós Cou ti nho Ma to so Câ ma ra

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1849. Tomo XII. Par te II. Pág. 12 A.
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101.8 – ORDEM DO DIA DO DIRETÓRIO DAS FORÇAS
LIBERAIS (5 FEVEREIRO 1849)

Di re tó rio das for ças li be ra is em Per nam bu co, 5 de fe ve re i ro de
1849. 
A co lu na das tro pas li be ra is, que tem até hoje ope ra do em todo o 

nor te e sul des ta pro vín cia, em fa vor da ca u sa da li ber da de, en ten de ra, des de
o co me ço dos seus mo vi men tos con tra os ini mi gos da pá tria, que os di re i tos 
da guer ra se po di am mu i to bem con ci li ar com os de hu ma ni da de, e por isto 
usan do sem pre de ge ne ro si da de para com os pri si o ne i ros de guer ra os têm
de i xa do em li ber da de até nos vá ri os pon tos per cor ri dos, e fa ci li ta do até a
fuga da ma i or par te, de ma ne i ra que não exis te um só pri si o ne i ro em seu
po der; mas, em vis ta da con du ta cru el, que têm tido os ini mi gos e para com 
os per nam bu ca nos li be ra is que têm o in for tú nio de ca írem em seu po der,
man dan do-os as sas si nar e es tran gu lar bru tal men te, tem a co lu na li be ral
ad qui ri do o di re i to de re a ção para com ini mi go de tal or dem, e de cla ra que
d’ora em di an te não es ca pa rá um só dos ini mi gos pri si o ne i ros; quan do se
faz aos li be ra is uma guer ra fe roz e de ex ter mí nio, quan do se não res pe i ta a
vida da que les que se acham pa cí fi cos em suas pro pri e da des, quan do se
as sas si na e in cen de ia sem dis tin ção, quan do se co me te toda cas ta de atro ci -
da des, é for ço sa a re a ção para fa zer pa rar os per ver sos; e por isto a co lu na
li be ral está re sol vi da a to mar um de sa ba fo, vin gan do to das as ví ti mas imo -
la das ao ca ni ba lis mo, e não dar quar tel a um só ini mi go, vis to que a isto é
obri ga da. 

Fé lix Pe i xo to de Bri to e Melo – Antô nio Bor ges da Fon se ca – Ma nu el
Pe re i ra de Mo ra is.
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101.9 – CARTA DE BORGES DA FONSECA AO
PRESIDENTE VIEIRA TOSTA, DE PERNAMBUCO

(9 FEVEREIRO 1849)

Ilmo. e Exmo. Sr. De sem bar ga dor Ma nu el Vi e i ra Tos ta. 
Como se com praz V. Ex.a de ter mi nar uma guer ra fra tri ci da em

  pro ve i to so men te de meia dú zia de ga le gos? Será V. Exa. bra si le i ro?!
Pa re ce que é co i sa que deve ser ave ri gua da. No dia 2 do cor ren te ocu pei o
ba ir ro de San to Antô nio com a co lu na ao meu man do, e nes se dia fora se nhor
dos des ti nos de Per nam bu co e do Bra sil in te i ro a me ter acom pa nha do a
co lu na da Boa Vis ta co man da da por ou tros. V. Exa. fu gi ra do seu pa lá cio e
em bar cou para vol tar! Em ver da de con ta va V. Exa. com tan ta mo ra li da de
como aque la que apre sen tou a mi nha co lu na! Fui se nhor de San to Antô nio
por dez ho ras. Por que se nos atro ci da? Nos sa guer ra é so ci al, e a pro va a
têm os nos sos ini mi gos. Se nós fô ra mos ins tru men tos de pa i xões bru ta is,
não fi ca ri am em paz to dos es ses que se têm ar ma do con tra nós, e que têm
es ta do em nos so po der. Eu sou re pu bli ca no; e por isso mes mo não pos so
im por mi nha opi nião à na ção, que ro que seja ela con sul ta da para re sol ver a
ques tão, e o meio é a Assem bléia Cons ti tu in te. Nada mais ra zoá vel, e tan to
mais quan to a esse res pe i to está ma ni fes ta do o meu pen sa men to. A Cons ti -
tu in te pode tra ba lhar sem pre ju í zo da atu a li da de, que deve con ti nu ar até
que se co nhe ça a nova Cons ti tu i ção. Já vê V. Exa. que es pin gar de ar-nos por
esta ca u sa é cons ti tu ir-se as sas si no, e esta qua li fi ca ção não deve ter um
ho mem de hon ra, e bem edu ca do. As idéi as, V. Exa. sabe, não mor rem; o
pen sa men to não se mata; a cons ciên cia do povo não se pode ani qui lar; os 
ti ra nos vão su cum bir. Agra dou a V. Exa. o es pe tá cu lo do dia 2! Pois bem,
pre pa re-se V. Exa. que se vai re pe tir bre ve, e en tão um de nós há de fi car
se nhor do cam po. E quan tas vi ti mas! Ai da hu ma ni da de sa cri fi ca da sem pre 
pelo ca pri cho de seus opres so res! Con sul te V. Exa. os sen ti men tos do seu
co ra ção; nos sa guer ra não é in di vi du al; não fa ze mos dis tin ção de pes so as;
to dos os que que rem a Cons ti tu in te são nos sos; mas os que, não a que ren do,
se ar ma rem, e re u ni rem for ças das suas pro pri e da des para de be lar-nos,
se rão, ime di a ta men te que ca í rem em nos so po der, es tran gu la dos e de vas ta -
dos. Assim so mos nós ou tros tra ta dos pe las fú ri as in sa ciá ve is. E quão tris te



é essa guer ra; V. Exa. é apo i a do hoje por um par ti do sem pu dor e sem hon ra, 
um par ti do que, quan do na opo si ção, tudo que ria, até a de ca pi ta ção de
Pe dro II, a quem tra ta va com o ma i or es cár nio; in fa mes tais e tão hi pó cri tas
são in dig nos do go ver no na so ci e da de; no meio des ta gen te pou cos ho mens 
hon ra dos ti ra rá V. Exa.

 V. Exa está apo i a do hoje por as sas si nos e la drões; veja seus agen tes,
e bas ta re cor dar-lhe João Antô nio Ca val can ti, fi lho de João Ca val can ti de
Mon jo pe; isto não é de um go ver no re gu lar, não é de um ho mem que se
pre za. V. Exa. está ser vin do aos por tu gue ses, e é de tes tá vel que des ta hor da 
de ca ni ba is seja ins tru men to um bra si le i ro. V. Exa. fi nal men te está mal quis -
tan do a Ba hia com Per nam bu co. Um ba i a no, ba i a no in fa me e viu, o chi chor ro,
foi nos so ti ra no. V. Exa, ba i a no, está sen do nos so ti ra no, e não vê que isto é
só em prol da cor te? Se nhor, te nho em meu co ra ção um sen ti men to de pre di -
le ção por vós; mas a pá tria pode em mim mais que a mi nha pró pria fa mí lia; 
es tou ser vin do à Pá tria com mi nha cons ciên cia pura e des can sa da. Deus
que i ra lan çar suas vis tas mi se ri cor di o sas so bre nós to dos. 

Pas ma do, 9 de fe ve re i ro de 1849.

Antô nio Bor ges da Fon se ca
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101.10 – MANIFESTO DE BORGES DA FONSECA
 AOS LIBERAIS (27 MARÇO 1849) 

Se nhor. 
Qu an do se quis tra tar a re vo lu ção, que rom peu no dia 7 de

   no vem bro de 1848, con sul ta do por meus ami gos, dis se-lhes – é
pre ma tu ra, por que nem te mos mu ni ção de guer ra, e nem ao me nos o acor do
da Pa ra í ba e Ala go as; fa ça mos mu ni ção, e es cre va mos aos ami gos das duas
pro vín ci as. Não foi meu con se lho ou vi do, e José Jo a quim d’Almeida Gu e des
com João Pa u lo Fer re i ra se par ti ram de Olin da com for ça ar ma da a pro cu rar
em Inha mã, Ma nu el Pe re i ra de Mo ra is, que, sem ou vir-me, nem ao nos so
ami go Fran cis co Ho nó rio, se pôs em cam po com aque les. Fi quei ne u tro,
uma vez que, re pu bli ca no, não po dia au xi li ar o tor pe go ver no im pe ri al.
Logo de Iga ra çu fu giu Gu e des, e os mais se gui ram o seu des ti no ata can do
Na za ré, e com ba ten do o go ver no em Mu çu pi nho. Mo ra is e João Pa u lo re ti -
ra ram-se do Ca tu cá com ape nas 80 dos seus. 

Assim es ta va aber ta a luta en tre o po der cor rup tor do Bra sil e o
povo; e eu en ten di de ver aban do nar mi nha fa mí lia, meus cô mo dos, as
van ta gens de um ad vo ga do, que go za va já de cré di tos se gu ros, para to mar
par te na luta con tra o po der, e em fa vor do povo, e mi nha cons ciên cia me
acu sa ria se não pro ce des se as sim, se sem meu com pro me ti men to fos se o
povo ven ci do. Sai pois de mi nha casa na ci da de do Re ci fe no dia 15 de
no vem bro; vim a Iga ra çu; re u ni 60 pa i sa nos ar ma dos; de i xei-os em pon to;
par ti para o Ca tu cá; acha mos Mo ra is e João Pa u lo, os qua is ace i ta ram o meu 
con vi te, e as sim se or ga ni zou a co lu na li be ral do nor te, que tan to fez em
prol da ca u sa. Fo mos sem pre per se gui dos pelo go ver no, a quem só tem
dado cu i da do a co lu na li be ral do nor te. Ape sar dis to, e de al guns re ve ses,
de sen ga na do o go ver no de não po der ani qui lar-nos, pôs em le i lão cin co ca -
be ças: a mi nha e as de Mo ra is, Pe dro Ivo, Fé lix Pe i xo to e Roma; não foi su fi -
ci en te; e, cor rup tor como é, lan çou mão de ou tro meio. Bom ins tru men to
achou no in fa me Gu e des, e este mal va do, jun to com o mi se rá vel Ma nu el Fi li pe 
de Cris to Leal, nos pro cu ra ram para de i xar mos as ar mas com pro mes sa de
ter mos os ca be ças oito con tos de réis, pas sa gem e pas sa dio para qual quer
país es tran ge i ro; a cuja pro po si ção res pon di, re je i tan do tão ina u di to ofe re ci -



men to. Enfim Gu e des e Cris to su bor na ram João Pa u lo, Mo ra is re sol ve co mi go
ata car a ca pi tal da Pa ra í ba, e con cor da mos ir eu dis por ali co i sas; par to no
dia 15, vol to no dia 22, e já o não acho; ha via sido con du zi do por Gu e des!
Co i ta do, foi vi ti ma de sua fa ci li da de. Tam bém não acho mais a co lu na re u ni da:
es ta va to tal men te dis sol vi da. 

Tan to es for ço do go ver no con tra a co lu na li be ral do nor te me fez
ver que a do mi na ção atu al se acha ani qui la da, e que com al gum tra ba lho
mais es ta rá ela em ter ra. Con ven ci-me que a mor te des ta co lu na im por ta va
na mor te da li ber da de e, cur van do-me di an te de Deus, im plo rei-lhe pro te ção,
mi se ri cór dia e va lor para en trar em um tra ba lho su pe ri or às mi nhas for ças;
mas tra ba lho que, na sin ce ri da de do meu co ra ção, cre io de vi tal in te res se
para to dos nós, e para o Bra sil. Dei co me ço a re u nir os dis per sos no dia 23, e 
hoje es tou em fé de al gu ma co i sa fa zer, e te nho con fi an ça de mon tar a co lu na,
e ter a pro te ção dos li be ra is. 

Eu sei que mu i tos não anu í ram a tão pre ma tu ro mo vi men to; mas 
hoje for ça é que to dos os li be ra is me aju dem, cer tos de que a mor te da co lu na
do nor te é a mor te da li ber da de, e o ani qui la men to de to dos os li be ra is que
se não cur vam à pre po tên cia es tran ge i ra, e de uma fa mí lia che ia de or gu lho 
e am bi ção, e que en ten deu de ver ser Per nam bu co seu fe u do. O li be ral bus ca 
o bem de to dos; mas às ve zes têm ca rên cia de se re fe rir às pes so as li be ra is,
como ago ra. Meu pro gra ma foi pu bli ca do; não o al te ro; não que ro im por
mi nha opi nião á na ção; ve nha a Cons ti tu in te, e pro tes to su je i tar-me à for ma 
de go ver no que ela de cre tar. Se pre va le cer a mo nar quia cons ti tu ci o nal, cur -
var-me-ei. Não te nho, se nhor, am bi ção al gu ma; Deus é tes te mu nha do meu
co ra ção; de se jo só le gar à mi nha pá tria uma na ci o na li da de, que não te mos;
aju dai-me, e não te re is nun ca que ar re pen der-vos, e an tes o vos so nome em
tem po será le va do à pos te ri da de. Acre di tai que só a mor te me ar re da rá des te 
pro pó si to, uma vez que a mi nha mu lher e meus fi lhos já es tão en tre gues a
Deus para de les ter com pa i xão. Eis o meu ma ni fes to. Quem não é por nós é
con tra nós, dis se Nos so se nhor Je sus Cris to. Li ber da de e paz aos que me
aju da rem; ani qui la ção e mor te aos que me com ba te rem, e au xi li a rem o
go ver no im pe ri al. 

Re ce bei, Se nhor, meus vo tos, e cre de que vos te nho na mais su bi da
con si de ra ção. 

 27 de mar ço de 1849. 
O vos so me nor cri a do 

Antô nio Bor ges da Fon se ca

Extra í do de CAR NE I RO, Edi son. A In sur re i ção Pra i e i ra (1848-1849). Rio de Ja ne i ro, Con quis ta,
1960. Págs. 228-229.
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101.11 – PROTESTO DOS ACUSADOS CONTRA O
JULGAMENTO (17 AGOSTO 1849) 

Com pre en di dos nos úl ti mos acon te ci men tos po lí ti cos que ti ve ram 
lu gar nes ta pro vín cia, os aba i xo-as si na dos de vem a si e ao país a
ra zão dos seus pro ce di men tos, quer hou ves sem to ma do par te

ati va ne les, quer fos sem en vol vi dos por in si di o sas tra mas do po der no
su má rio ins ta u ra do pelo Dr. che fe de po lí cia; era por tan to do seu de ver
jus ti fi ca rem-se de to das as im pu ta ções que lhes fo ram acu mu la das, mais
por es pi ri to de vin gan ça e de mes qui nhas ani mo si da de do que por amor
da ver da de e da jus ti ça; e so bre tu do era de sua hon ra pa ten te ar à pro vín -
cia, e mes mo à na ção bra si le i ra, os mo ti vos pon de ro sos em que fun dam
suas de fe sas, não só pe las ca u sas que pro du zi ram a re sis tên cia ar ma da,
úni co de li to de que so mos acu sa dos, como pela lon ga sé rie de fa tos que
con vi nha ex por ao país.

Era tan to o de se jo de jus ti fi car mo-nos pe ran te os nos sos con ci da dãos 
que, ten do sa í do no Diá rio Novo de 24 de abril do cor ren te ano um ar ti go
im plo ran do a cle mên cia im pe ri al para os com pro me ti dos nos úl ti mos acon -
te ci men tos des ta pro vín cia, al guns de nós se apres sa ram a de cla ra-se pelo
Mer can til do Rio de Ja ne i ro, vis to es tar mos pri va dos em Per nam bu co da
ga ran tia da im pren sa, que, con quan to não jul gas sem in de co ro so ao réu
con de na do re cor rer à cle mên cia im pe ri al para me lho rar de con di ção, to da via 
en ten di am que de vi am pre fe rir, nas cir cuns tân ci as em que se acha vam, os
me i os or di ná ri os de de fe sa para res pon de rem nos tri bu na is com pe ten tes, e
jus ti fi ca rem-se des tar te pe ran te seus le gí ti mos ju í zes. 

Se ria mis ter na atu a li da de mu i ta for ça d’alma, mu i ta pre sen ça de 
es pí ri to para afron tar os ódi os dos nos sos ini mi gos, e apre sen tar mo-nos
di an te de les para ex plo rá-los como os úl ti mos ca u sa do res de tan tas des gra ças,
e para fa zer ao país as re ve la ções de tan tos es cân da los co me ti dos con tra as
leis e con tra a Cons ti tu i ção, quan do até não po de mos ple i te ar a ca u sa das
ele i ções, fu gin do das ur nas, a que não po día mos apro xi mar-nos, sem



pro vo car no vos ex ces sos, e tal vez pro por ci o nar mo ti vos para ou tras tan tas
ca lú ni as e per se gui ções. 

Como não se ri am exa tas as nos sas pre vi sões, quan do, na vés pe ra 
de uma ele i ção e do nos so jul ga men to, mo vem-se gran des for ças de li nha,
e apre goa-se de novo que a re vol ta está em cam po, sem em bar go das re pe -
ti das as ser ções em do cu men tos ofi ci a is de es tar a pro vín cia tran qüi la, e
in te i ra men te pa ci fi ca da? Ain da as sim as cir cuns tân ci as me lin dro sas da
pro vín cia nos acon se lha ri am uma pru den te re ser va e, ca lan do no fun do
dos nos sos co ra ções to dos os mo ti vos de jus tos res sen ti men tos, e até de
pú bli ca con ve niên cia, nos apre sen ta ría mos di an te dos nos sos ju í zes, che i os
de re sig na ção, tão-so men te para de fen der-nos, ape lan do para Deus quan to
à pu re za das nos sas in ten ções, e para a cons ciên cia pú bli ca na par te re la ti va 
à nos sa con du ta.

Antes de tudo, po rém, con vi nha que ti vés se mos um tri bu nal
com pe ten te, onde pu dés se mos de fen der-nos, ain da que só nos li mi tás se mos
à sim ples apre ci a ção dos fa tos; um tri bu nal que su pris se pela sua im par ci a -
li da de à de fi ciên cia de nos sas pro vas, não por fal ta de do cu men tos, que nos 
so bram, mas pela me lin dro sa si tu a ção em que nos acha mos, quan do so mos
acu sa dos, jul ga dos e con de na dos pela im pren sa dos nos sos ini mi gos, quan do 
to dos os dias pro pa lam a sen ten ça d’antes pro fe ri da, e nos ame a çam com
toda a sua có le ra e vin gan ça; quan do ou sam es cre ver que nós nada te mos a
es pe rar des te tri bu nal; para eles o nos so jul ga men to é uma ne ces si da de das
suas pa i xões, de seus ódi os mes qui nhos, de suas vin gan ças pes so a is, e a
nos sa con de na ção um fato con su ma do. 

Nem o que aqui di ze mos é leve su po si ção, nem pode es ca par à
mais cur ta in te li gên cia, vis to que te mos pre sen te todo o es cân da lo da Assem -
bléia Pro vin ci al, onde ne nhum de pu ta do po dia se quer apre ci ar os fa tos da
re vol ta, nem fa lar a fa vor de um só dos com pro me ti dos, nem re cla mar con tra
as mais fla gran tes vi o la ções das leis e da Cons ti tu i ção, sem ex por-se a do es tos, 
sar cas mos e ame a ças den tro e fora do re cin to da Assem bléia; ten do sido
pre sos vá ri os de pu ta dos, e de ti dos du ran te a ses são. Como, pois, nos apre sen -
ta ría mos hoje para de fen der-nos, como réus, quan do fo ram in sul ta dos e
pre sos aque les que, além de suas po si ções ofi ci a is, ti nham a ga ran tia, que
lhes dava o seu ca rá ter de re pre sen tan tes da pro vín cia? Quem se atre ve ria a 
pres tar-se como tes te mu nha para ju rar a nos so fa vor, por fa tos que com pro -
me tem os nos sos con trá ri os? Quem ou sa ria de por con tra ho mens, se nho res
do po der e dos des ti nos da pro vín cia? Como ou sa ría mos nós mes mos apre -
sen tar do cu men tos, que com pro me tem au to ri da des des de a mais pe que na
es fe ra até o pró prio go ver no su pre mo, hoje, prin ci pal men te, que faz par te
do Mi nis té rio o ho mem* so bre quem re cai a par te mais vi to ri o sa da nos sa
de fe sa? 

* O ex-Pre si den te Tos ta, mi nis tro da Ma ri nha.
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To da via, não nos fal ta ria co ra gem para ar ras tar to dos es ses in con -
ve ni en tes, to das es sas di fi cul da des, até mes mo a in dis po si ção dos ju í zes e suas 
pre ven ções; a tan to nos su je i ta ría mos re sig na dos para es cla re cer o país, para
re i vin di car nos sos di re i tos vi o la dos, para sal var a nos sa hon ra do sé rio com -
pro mis so em que nos co lo ca ram nos sos ini mi gos, e, fi nal men te, para mos trar -
mo-nos ho mens de um par ti do, ho mens de prin cí pi os, ho mens de fé e de con -
vic ções, até már ti res de uma idéia, se a tan to fôs se mos le va dos pela fe ro ci da de
de nos sos ini mi gos; mas se ri a mos os al go zes de nós mes mos, nos sos pró pri os
ver du gos, se, pres cin din do das re gras de di re i to, nos su je i tás se mos a um tri bu -
nal in com pe ten te, a uma co mis são es pe ci al, a ju í zes que não são nem po dem
ser os que a lei nos dá, e os úni cos que nos po dem jul gar sem ofen sa dos di re i -
tos os mais sa gra dos, ga ran ti dos pelo § 17 do art, 179 da Cons ti tu i ção. 

Não pa re ça es tra nha a qua li fi ca ção que da mos a este tri bu nal,
cha man do-o co mis são es pe ci al; nem ou tra pode ser a sua de no mi na ção, vis to 
que foi tão-so men te con vo ca do para nos jul gar, sem mo ti vo le gí ti mo nem
co i sa que o jus ti fi que; por quan to, es tan do pa ci fi ca da a pro vín cia des de mar ço
do cor ren te ano, ne nhum caso ex tra or di ná rio se deu, que por se não tra tar
ime di a ta men te pu des se com pro me ter a se gu ran ça pú bli ca, na for ma do art. 
319 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal. Este caso ex tra or di ná rio, de que fala a 
lei, não se deu nem se po dia dar até o mo men to da con vo ca ção do júri
ex tra or di ná rio, por que até en tão, e ain da de po is (pelo re la tó rio do ex-pre si -
den te Tos ta na oca sião de en tre gar as ré de as da ad mi nis tra ção ao atu al
pre si den te), foi ofi ci al men te as se gu ra do que a pro vín cia es ta va em per fe i ta
tran qüi li da de e logo não foi caso ex tra or di ná rio, que o não hou ve; nem
mo ti vo le gi ti mo, que deu ca u sa a se me lhan te con vo ca ção, mas a ne ces si da de
de fa zer pre si dir o júri por cer to e de ter mi na do juiz, o qual sem este caso
ex tra or di ná rio não pre si di ria por cer to a este tri bu nal. 

Para che gar a este de si de ra tum foi mis ter con vo car nes te ano uma
só vez a ses são or di ná ria no ter mo do Re ci fe; mas, como, pelo art. 318 do
mes mo Có di go do Pro ces so, não pode ha ver se gun da ses são or di ná ria
en quan to em cada um dos ou tros ter mos da co mar ca não te nha ha vi do a
pri me i ra, mu i to de pro pó si to deu-se o es cân da lo de se não ter con vo ca do a
pri me i ra nos ter mos de Olin da e de Iga ra çu, na qual de via ofi ci ar o juiz da
1ª Vara Cri me, a fim de que não se pu des se con vo car no Re ci fe a se gun da
ses são or di ná ria, que ti nha de ser pre si di da pelo juiz da 2ª Vara. E tan to foi
este o mo ti vo da con vo ca ção que, es tan do de so cu pa do O juiz da 2ª Vara,
não foi ele a quem se di ri giu o pro mo tor pú bli co, mas ao da 1ª, que de via
ocu par-se an tes da con vo ca ção do júri de Olin da e Iga ra çu, por lhe per ten cer a 
pre si dên cia das res pec ti vas ses sões, vis to que ain da es tão por jul gar nes tes
ter mos os réus pro nun ci a dos des de a úl ti ma ses são do ano pas sa do. 

Não só é este tri bu nal uma co mis são es pe ci al pela sua con vo ca ção
ex tra or di ná ria, e con tra a lei, mas tam bém pela qua li fi ca ção es pe ci al que a pre -
ce deu, fe i ta tam bém ile gal men te em fins de maio do cor ren te ano, e de po is da
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pri me i ra ses são or di ná ria; por que até a qua li fi ca ção dos ju ra dos, que têm de
ser vir no cor ren te ano, de via es tar con clu í da a 15 de ja ne i ro, na con for mi da de
dos arts. 227, 228, 229 e 236 do re gu la men to de 31 de ja ne i ro de 1842. 

Não só foi esta qua li fi ca ção ad hoc ope ra da, mas como que só por 
ela se es pe ra va para con vo car-se o júri ex tra or di ná rio, dan do-se nela o
es cân da lo de se ex clu í rem 275 ci da dãos co nhe ci dos, en tre os qua is se con tam
mu i tos pro pri e tá ri os, e até em pre ga dos pú bli cos, que não po di am ter per di do
suas ha bi li ta ções, como que en tra ram 431 pes so as, que nun ca ti nham sido
con tem pla das até en tão, e a ma i or par te das qua is é de ha bi li ta ções du vi do sas.

Pro va do, pois, exu be ran te men te, que este tri bu nal, pela ma ne i ra
com que foi for ma do, não é ou tra co i sa se não uma co mis são es pe ci al, res -
ta-nos pro var igual men te que, ain da no caso de ha ver sido a qua li fi ca ção le -
gal, e de se ha ver con vo ca do uma ses são or di ná ria, ain da as sim o júri do
Re ci fe era in com pe ten te para jul gar-nos; por quan to, sen do o de li to, pelo qual
fo mos pro nun ci a dos, bem ou mal qua li fi ca do de re be lião pelo che fe de po lí -
cia, que nos pro nun ci ou, e pelo Su pe ri or Tri bu nal de Re la ção, que sus ten tou
al gu mas das nos sas pro nún ci as, e até pelo Po der Mo de ra dor, no de cre to
de 11 de ja ne i ro, não po dia este pro ces so ser sub me ti do ao jul ga men to do
juiz de qual quer ter mo até onde hou ves se che ga do a re be lião. 

Diz a Lei de 3 de de zem bro de 1841, art. 93: “Se em um ter mo ou
em uma co mar ca, ou em uma pro vín cia, ti ver apa re ci do se di ção ou re be -
lião, o de lin qüen te será jul ga do ou no ter mo, ou co mar ca, ou na pro vín cia
mais vi zi nha”. Res ta-nos ago ra pro var que foi jus ta men te no ter mo e na co -
mar ca do Re ci fe onde a re be lião, se a hou ve, nas ceu, cres ceu, per ma ne ceu e, 
pode-se di zer, aca bou pelo des gra ça do acon te ci men to do dia 2 de fe ve re i ro; 
de ma ne i ra que, se hou ve re be lião, foi a co mar ca do Re ci fe a que pro du ziu e 
sus ten tou; e, se nela não hou ve re be lião, nes te caso não a hou ve em ne nhum
ou tro ter mo ou co mar ca da pro vín cia. 

O Pri me i ro mo vi men to de for ças re vol to sas ope rou-se na ci da de
de Olin da, don de par te da Gu ar da Na ci o nal mar chou para Iga ra çu no dia 7
de no vem bro, e ali se re u niu a ou tras for ças da que le ter mo, e logo per se gui das 
pe las for ças do go ver no hou ve um pe que no con fli to no Lu gar da Ma ri co ta,
como cons ta das par tes ofi ci a is do co ro nel Be zer ra, pu bli ca das no Diá rio de
Per nam bu co. 

De po is des te con fli to re ti ra ram-se os re vol to sos para Na za ré, e
no dia 14 do mes mo mês hou ve o en con tro de Mu çu pi nho, don de re gres sa ram 
para as ma tas do Ca tu cá no dia 16, e su ces si va men te ali se con ser va ram,
quer no ter mo do Re ci fe, quer no de Iga ra çu, até que se en con tra ram com as 
tro pas do go ver no por se gun da vez em Ma rico ta, no dia 30 de no vem bro. 

Ao mes mo tem po, con ser va ram-se ou tras for ças re vol to sas no
Ca tu cá, don de fi ze ram vá ri as sor ti das so bre o en ge nho Dois Irmãos nos
Api pu cos, a po vo a ção do Mon te i ro, Casa Ama re la do Arra i al, Cam po Gran de
e ou tros lu ga res des te ter mo _ de sor te que até o dia 10 de de zem bro, em
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que hou ve o gran de ata que do Ca tu cá, co man da do em pes soa pelo pró prio
co man dan te das ar mas, foi este ter mo do Re ci fe o úni co te a tro das ope ra ções
mi li ta res dos re vol to sos. 

Eis ai, por tan to, a re vol ta co me ça da nos ter mos de Olin da e Iga ra çu,
sus ten ta da nos mes mos ter mos e no do Re ci fe por mais de um mês, to dos
da mes ma co mar ca do Re ci fe, e fi nal men te le va da a ou tros ter mos e co mar cas,
até a sua vol ta a esta ca pi tal no azi a go dia 2 de fe ve re i ro, dan do-se nas ruas
des ta ci da de o ma i or e mais san gui no len to com ba te que hou ve du ran te a
luta, como con fes sa o pró prio pro mo tor pú bli co no seu li be lo acu sa tó rio.

Des tes fa tos nin guém ha ve rá que não con clua que, à vis ta da le tra 
ex pres sa da lei, a dar-se re be lião foi na co mar ca do Re ci fe onde ela co me çou,
pro gre diu e fi na li zou, e mu i to prin ci pal men te no ter mo do Re ci fe, onde o
pro mo tor as se gu ra que re si di am os che fes e os prin ci pa is au to res do mo vi -
men to. Se da le tra da lei pas sa mos ao seu es pí ri to, ve re mos que, se gun do as 
re gras da her me nêu ti ca ju rí di ca, san ci o na das pe las Leis de 9 de se tem bro
de 1769, § 11, de 3 de agos to de 1770, § 18, e as sen to de 23 de no vem bro de
1769, o le gis la dor não teve em vis ta ou tra co i sa, na dis po si ção do art. 93 da
lei de 3 de de zem bro, se não dar aos de lin qüen tes nos cri mes de se di ção e
re be lião ju í zes im par ci a is, quer se jam da opi nião con trá ria, quer de suas
pró pri as idéi as, afas tan do des te modo dos tri bu na is ou a vin gan ça dos ven -
ce do res ou o in te res se dos ven ci dos. 

Ain da quan do a dis po si ção de di re i to não fos se de acor do com o
es pí ri to da lei de 3 de de zem bro, bas ta ria o fato no to ri a men te sa bi do, que
deu lu gar ao art. 93, para que não se pu des se du vi dar des sa in te li gên cia, e
foi a con de na ção à pena de mor te, pelo júri da Ba hia, que jul gou os im pli ca dos 
na re vol ta de no vem bro de 1837, quan do o nos so Có di go Cri mi nal não dá a
pena de mor te para os cri mes po lí ti cos. Esta vi o la ção da le tra e do es pí ri to
do nos so di re i to pá trio par tiu só do es pí ri to de par ti do, do ódio dos ju í zes
con tra os réus, e do de fe i to do nos so Có di go do Pro ces so, de fe i to que mu i to 
bem re me di ou a ci ta da Lei de 3 de de zem bro, man dan do que tais réus ou
de lin qüen tes não fos sem jul ga dos nos ter mos, co mar cas ou pro vín ci as onde 
ti ves se apa re ci do se di ção ou re be lião. 

Em que cir cuns tân ci as, pois, nos acha mos ago ra? Quem são os
nos sos ju í zes? Quem os nos sos acu sa do res? Quem pre si de a este tri bu nal?
Quem o con vo cou ile gal men te? Quem vai de ci dir hoje dos nos sos des ti nos,
da nos sa li ber da de, da nos sa hon ra, do fu tu ro de nos sas fa mí li as, de tudo
quan to há de sa gra do so bre a Ter ra? Quem pede em nome da jus ti ça pú bli ca
a nos sa con de na ção? ver go nha é, ain da mais que ver go nha, es cân da lo
ina u di to, ver-nos obri ga dos a com pa re cer di an te de ju í zes pre pa ra dos de
an te mão para cer rar os ou vi dos a toda e qual quer de fe sa. Sim, nos gri ta a
União: nada ten des que es pe rar dos ju ra dos, a vos sa con de na ção é cer ta,
sub me tei-vos à vos sa sor te de ven ci do – voe vi ec tis! 
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Quem são os nos sos ju í zes? Os mes mos que to ma ram par te no
con fli to da ca pi tal, ou que so fre ram as con se qüên ci as dele; os che fes des ses
par ti dos, que sus ten tou a luta do lado opos to; os em pre ga dos pú bli cos su je i tos 
à sua in fluên cia; os re da to res do mes mo jor nal, que já nos con de nou de
an te mão; os as pi ran tes aos lu ga res da re pre sen ta ção na ci o nal, que ocu pa vam
al guns dos nos sos com pa nhe i ros de in for tú nio, e que os per de ram em
con se qüên cia da re vol ta, e que ain da po de ri am re a ver se fos sem ab sor vi dos,
se rão, pois, es tes os ju í zes im par ci a is, os nos sos pa res, os nos sos jul ga do res
le gí ti mos, os ver da de i ros sa cer do tes da lei? Nin guém o dirá por cer to sem
gran de ofen sa de toda a mo ra li da de, de todo o cri té rio, e até do mais me di a no
sen so co mum. Uma re u nião de ho mens tais será tudo quan to se qui ser, me nos 
um tri bu nal de jus ti ça. 

Os nos sos con trá ri os, po rém, sus ten tam a pre ten di da com pe tên cia
dos ju ra das com a dis po si ção do art. 243 do re gu la men to de 31 de ja ne i ro
de 1842, con ce bi da des te modo: “Qu an do em um ter mo ti ver apa re ci do, e es ti -
ver em ato, se di ção ou re be lião, será o foro com pe ten te para o co nhe ci men to
de qua is quer de li tos co me ti dos ai, o do sub de le ga do, ou de le ga do mais pró -
xi mo do ter mo mais vi zi nho, ou o juiz mu ni ci pal, e o júri do mes mo ter -
mo, se gun do for a na tu re za do de li to, e o tri bu nal ao qual deva per ten cer o
seu co nhe ci men to." Ve ja mos, pois, se esta dis po si ção está ou não em har -
mo nia com a do art. 93 da lei no vís si ma da re for ma ju di ciá ria. 

O re gu la men to, pre vi ne o caso, não es pe ci fi ca do na lei, de es tar
em ato a re be lião ou se di ção em um ter mo, e man da sub me ter o co nhe ci -
men to de qua is quer de li tos nele co me ti dos às jus ti ças mais vi zi nhas do ter mo 
do mi na do, pela re be lião ou se di ção. Em que, pois, di fe re esta dis po si ção
sa lu tar do re gu la men to da le tra ex pres sa e ex plí ci ta do art. 93 da ci ta da lei
de 3 de de zem bro? Em que se opõe ao seu ge nu í no sen ti do? A lei quer que
os de lin qüen tes de re be lião e se di ção se jam jul ga dos em ou tro ter mo, co mar ca ou 
pro vín cia, que não te nha sido te a tro do seu cri me; e o re gu la men to pre vi ne o
caso de po der ser jul ga do o réu de qua is quer de li tos fora do seu do mi cí lio ou
do lu gar da cul pa, vis to que, se du ras se a re be lião dez anos, como du rou a
do Rio Gran de do Sul, po de ri am tais de li tos pres cre ver, ou réus, que po de ri am 
ser ab sol vi dos por ino cen tes ou con de na dos a pe nas pe que nas, per ma ne ce -
rem mu i to mais tem po pre sos à es pe ra de jul ga men to, como acon te ceu re al -
men te no Rio Gran de do Sul. 

Nem tam pou co pode va ler, para sus ten tar-se a com pe tên cia do
júri do Re ci fe, o fato de não ter pre va le ci do a re be lião no ter mo des ta ca pi tal,
por quan to, além de im por tar uma dis tin ção que a lei não faz, se ria ne ces sá ria
con se qüên cia de tal prin cí pio o não ter ha vi do re be lião na pro vín cia, vis to
que dos au tos cons ta que, du ran te a re vol ta, sem pre fun ci o na ram as au to ri -
da des lo ca is de to dos os ou tros dis tri tos da pro vín cia, e o pro mo tor, no li be lo
acu sa tó rio, con fes sa que o mo vi men to fora ape nas sus ten ta do por gru pos
ar ma dos mais ou me nos nu me ro sos, cir cuns tân cia que tam bém se deu nes ta
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ca pi tal, onde es ses mes mos gru pos es ti ve ram du ran te tre ze ho ras, e ocu pa ram 
a ma i or par te dela. 

Te mos, por tan to, pro va do que a lei e o re gu la men to são cla ro
ter mi nan tes, e que suas pa la vras, sen do con for mes com a sua ra zão, de vem
ser to ma das no sen ti do li be ral, se gun do o qual o cri me de re be lião ou se di ção
nun ca pode ser jul ga do nos ter mos, co mar cas ou pro vín ci as onde fora co me -
ti do, e qua is quer ou tros de li tos, co me ti dos en tão nes ses lu ga res, só po dem
ser jul ga dos no ter mo, co mar ca ou pro vín cia mais vi zi nha, en quan to a re be lião
ou se di ção es ti ver em ato. 

Da in ter pre ta ção con trá ria, ex cên tri ca, das re gras da boa her me -
nêu ti ca se guir-se-ia ne ces sa ri a men te: 1) que o Po der Exe cu ti vo, a quem só é 
per mi ti do es ta be le cer as re gras para a boa exe cu ção das leis, te ria pelo seu
re gu la men to des tru í do, não só o sen ti do ób vio da mes ma lei, como a sua
pró pria dis po si ção, res trin gin do-a ao caso de es tar em ato a re be lião ou se di ção, 
quan do o art. 93 da lei de 3 de de zem bro é ge né ri co, e com pre en de não só a
du ra ção des ses cri mes, mas ain da de po is que eles ti ve rem ces sa do; 2) que,
se o art. 93 da ci ta da lei de 3 de de zem bro não se re fe re tão-so men te aos ca be ças 
de se di ção ou re be lião, se guir-se-ia na tu ral men te que se me lhan tes cri mes só 
po de ri am ser jul ga dos no dis tri to mais vi zi nho en quan to a re be lião es ti ves se
em ato, por for ça do art. 243 do re gu la men to ci ta do, o que en vol ve ria a
im pos si bi li da de de pro ces sar réus, que se achas sem ar ma dos e fora do
al can ce das au to ri da des, e im pe di ria a jus ti ça de pro ce der con tra aque les
que ao de po is se tor nas sem ca be ças, e não ti ves sem sido com pre en di dos no
pro ces so.

Co nhe ci do, como está, o es pí ri to do art. 93 da lei de 3 de de zem bro, 
que só se re fe re aos ca be ças de re be lião ou se di ção, pa re ce in con ce bí vel que se ja mos
ar ras ta dos pe ran te um tri bu nal con tra o qual ela é tão cla ra e ter mi nan te;
esta ob ser va ção, po rém, de sa pa re ce logo que se ad ver te que só um tri bu nal
com pos to por se me lhan te ma ne i ra po de ria to mar co nhe ci men to de um
pro ces so tão mons tru o so, em que se pre te ri ram to das as fór mu las, se in ver -
te ram to das as re gras de di re i to, se vi o la ram to das as leis, e até a Cons ti tu i ção,
e fi nal men te se cal ca ram aos pés as mais sa gra das ga ran ti as de de fe sa. 

E na ver da de, es pan ta ria a qual quer pes soa, alhe ia às nos sas dis -
sen sões ci vis, tan to es cân da lo por par te dos nos sos ini mi gos; po rém a nós,
que os co nhe ce mos, que os ava li a mos em toda a sua vida pú bli ca, e que
po de mos jul gar do quan to são ca pa zes, nos pa re ce mu i to na tu ral, e até de
uma con se qüên cia ló gi ca, todo este pro ce di men to; isto é, que um pro ces so,
ins ta u ra do em se gre do pelo Sr. Fi gue i ra de Melo con tra os mem bros do
par ti do pra i e i ro em Per nam bu co, só po de ria ser sen ten ci a do pelo Sr. José
Tomás Na bu co de Ara ú jo! 

Em vis ta, pois, do que aca ba mos de ex por, de tan tas vi o la ções da 
lei des pre zo da Cons ti tu i ção, e de to das as ga ran ti as so ci a is, em face de um
tri bu nal que não re co nhe ce mos com pe ten te, nem po de mos re co nhe cer sem
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re nun ci ar ao pró prio di re i to de de fe sa, di re i to que in vo car mos nes te mo men to 
so le ne para quan do ti ver mos nos sos ju í zes na tu ra is; o que nos cum pre fa zer?
Le gi ti mar com a nos sa aqui es cên cia to das as nu li da des, to das as vi o lên ci as,
to dos os ar bí tri os, to dos os es cân da los pra ti ca dos con tra nós, com no tá vel
abu so da for ça e da au to ri da de pú bli ca? Con cor rer com a nos sa sub mis são
ser vil para es ta be le cer um pre ce den te, que pode ser fu nes to às li ber da des
pú bli cas, au to ri zan do des te modo o go ver no a cri ar em ou tros ca sos co mis sões 
se me lhan tes, vis to que a mais in su por tá vel ti ra nia é a que se exer ce em
nome da lei e sob as fór mu las pro te to ras da jus ti ça? Não; mil ve zes não;
en trin che i ra dos, por tan to, em uma re sis tên cia pas si va, ga ran ti da pelo Có di go 
Cri mi nal, pro tes ta mos con tra to dos os atos des te tri bu nal no nos so jul ga -
men to, qual quer que seja a con se qüên cia e que nos ex po nha mos pelo nos so
si lên cio. A sor te que nos es pe ra, por mais acer ba que pa re ça, será sem pre
me nos in to le rá vel do que a pros ti tu i ção da nos sa pró pria dig ni da de como
ho mens e como ci da dãos, pois que tan to im por ta ria ago ra o sa cri fí cio da
nos sa de fe sa. 

Sala do Júri do Re ci fe, 17 de agos to de 1849. 
Dr. Fi li pe Lo pes Neto – Dr. Je rô ni mo Vi le la de Cas tro Ta va res – José

Iná cio de Abreu e Lima – Antô nio Cor rêa Pes soa de Melo – Hen ri que Pe re i ra de
Lu ce na, Le an dro Cé sar Pais Bar re to – Fe li ci a no Jo a quim dos San tos – Antô nio
Fe i to sa de Melo – Antõ nio Bor ges da Fon se ca.

Extra í do de CAR NE I RO, Edi son. A In sur re i ção Pra i e i ra (1848-1849). Rio de Ja ne i ro, Con quis ta,
1960. Págs. 245-253.
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102 

 QUESTÃO DO PRATA –  MAUÁ E O CASO
 DO PRATA – PROPOSTA PARA SUPRIR AJUDA 

 FINANCEIRA FRANCESA A RIVERA
 (7 AGOSTO 1850)

Ilmo. sr. Andrés La mas:
Ten do o go ver no fran cês sus pen di do o pa ga men to de uma par te

  do em prés ti mo men sal, com que au xi lia o go ver no do Esta do Ori en tal
do Uru guai na no bre ca u sa que o mes mo sus ten ta con ta a Con fe de ra ção
Argen ti na, pro po nho-me su prir por meio de em prés ti mo, em con di ções
ra zoá ve is, o dé fi cit re sul tan te des ta di mi nu i ção de su pri men to, e por esta
me obri go a en tre gar a V. Exa. nes ta ci da de, por car ta do go ver no que V. Exa.
re pre sen ta, a quan tia de doze mil pe sos for tes, cada mês, des de que, pela
ul te ri or e de fi ni ti va re so lu ção do go ver no fran cês, se con fir me a re cu sa por
par te do mes mo de re cor rer com a quan tia se con si de ra em seu in te i ro
vi gor até que eu, com an te ci pa ção de trin ta dias, co mu ni que a V. Exa. ter
to ma do ou tro acor do.

Rio de Ja ne i ro, 7 de agos to de 1850.

Extra í do de BESOUCHET, Lí dia. Mauá e seu tem po. Ed. Nova Fron te i ra, Rio de Ja ne i ro. 1978.
Pág. 53. 
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103 
LEIS E CIRCULARES

103.1 – LEI EUSÉBIO DE QUEIRÓS (REPRESSÃO 
DO TRÁFICO DE ESCRAVOS) – LEI Nº 581

(4 SETEMBRO 1850)

Dom Pe dro por gra ça de Deus e una ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil. Fa ze mos
sa ber a to dos os nos sos sú di tos, que a Assem bléia Ge ral de cre tou 

e nós que re mos a lei se guin te: 
Art. 1º As em bar ca ções bra si le i ras en con tra das em qual quer par te, 

e as es tran ge i ras en con tra das nos por tos, en se a das, an co ra dou ros, ou ma res 
ter ri to ri a is do Bra sil, ten do a seu bor do es cra vos, cuja im por ta ção é pro i bi da
pela Lei de sete de no vem bro de mil oi to cen tos e trin ta e um, ou ha ven do as 
de sem bar ca do, se rão apre en di das pe las au to ri da des, ou pe los na vi os de
guer ra bra si le i ros, e con si de ra das im por ta do ras de es cra vos. 

Aque les que não ti ve rem es cra vos a bor do, nem os hou ve rem
pro xi ma men te de sem bar ca do, po rém que se en con tra rem com os si na is de
se em pre ga rem no trá fi co de es cra vos, se rão igual men te apre en di das, e
con si de ra das em ten ta ti va de im por ta ção de es cra vos. 

Art. 2º O Go ver no Impe ri al mar ca rá em re gu la men to os si na is
que de vem cons ti tu ir a pre sun ção le gal do des ti no das em bar ca ções ao
trá fi co de es cra vos. 

Art. 3º São au to res do cri me de im por ta ção de es cra vos, ou de ten ta -
ti va des sa im por ta ção o dono, o ca pi tão ou mes tre, o pi lo to e o con tra mes tre
da em bar ca ção, e o so bre car ga. São cúm pli ces a equi pa gem, e os que co a du -
na rem o de sem bar que de es cra vos no ter ri tó rio bra si le i ro ou que con cor re rem
para os ocul tar ao co nhe ci men to da au to ri da de, ou para os sub tra ir à apre en são
no mar, ou em ato de de sem bar que, sen do per se gui dos. 



Art. 4º A im por ta ção de es cra vo no ter ri tó rio do Impé rio fica
nele con si de ra da como pi ra ta ria, e será pu ni da pe los seus tri bu na is com
as pe nas de cla ra das no ar ti go se gun do da Lei de sete de no vem bro de
mil oi to cen tos e trin ta e um. A ten ta ti va e a cum pli ci da de se rão pu ni das
se gun do as re gras dos ar ti gos trin ta e qua tro e trin ta e cin co do Có di go
Cri mi nal. 

Art. 5º As em bar ca ções de que tra tam os ar ti gos pri me i ro e se gun do
to dos os bar cos em pre ga dos no de sem bar que, ocul ta ção, ou ex tra vio de
es cra vos, se rão ven di das com toda a car ga en con tra da a bor do, e o seu
pro du to per ten ce rá aos apre sa do res, de du zin do-se um quar to para o de nun -
ci an te, se o hou ver. E o go ver no, ve ri fi ca do o jul ga men to de boa pre sa,
re tri bu i rá a tri pu la ção da em bar ca ção com a re mes sa de qua ren ta mil réis
por cada um Afri ca no apre en di do, que será dis tri bu í do con for me as leis a
res pe i to. 

Art. 6º To dos os es cra vos que fo rem apre en di dos se rão re ex por -
ta dos por con ta do Esta do para os por tos don de ti ve rem vin do, ou para
qual quer ou tro pon to fora do Impé rio, que mais con ve ni en te pa re cer ao
go ver no, e en quan to essa re ex por ta ção se não ve ri fi car, se rão en gre ga dos
em tra ba lho de ba i xo da tu te la do go ver no, não sen do em caso al gum con ce -
di dos os seus ser vi ços a par ti cu la res. 

Art. 7º Não se da rão pas sa por tes aos na vi os mer can tes para os
por tos da Cos ta da Áfri ca sem que seus do nos, ca pi tães ou mes tres te nham
as si na do ter mo de não re ce be rem a bor do dele es cra vo al gum; pres tan do o
dono fi an ça de uma quan tia igual ao va lor do na vio, e car ga, a qual fi an ça
só será le van ta da se den tro de de zo i to me ses pro var que foi exa ta men te
cum pri do aqui lo a que se obri gou no ter mo.

Art. 8º To dos os apre sa men tos da em bar ca ção de que tra tam os
arti gos pri me i ro e se gun do, as sim como a li ber da de dos es cra vos apre en di dos
no alto mar, ou na cos ta an tes do de sem bar que, no ato dele, ou ime di a ta men te 
de po is em ar ma zéns e de pó si tos si tos nas cos tas, e por tos, se rão pro ces sa dos e
jul ga dos em pri me i ra ins tân cia pela Au di to ria de Ma ri nha, e em se gun da pelo
Con se lho de Esta do. O go ver no mar ca rá em re gu la men to a for ma do pro ces so
em pri me i ra e se gun da ins tân cia, e po de rá cri ar au di to res de Ma ri nha nos portos
onde con ve nha, de ven do ser vir de au di to res os ju í zes de Di re i to das res pecti vas 
co mar cas, que para isso fo rem de sig na dos.

Art. 9º Os au di to res de Ma ri nha se rão igual men te com pe ten tes
para pro ces sar e jul gar os réus men ci o na dos no ar ti go ter ce i ro. De suas
de ci sões ha ve rá para as re la ções os mes mos re cur sos e ape la ções que nos
pro ces sos de res pon sa bi li da de. Os com pre en di dos no ar ti go ter ce i ro da Lei
de sete de no vem bro de mil oi to cen tos e trin ta e um, que não es tão de sig na dos 
no ar ti go ter ce i ro des ta lei, con ti nu a rão a ser pro ces sa dos e jul ga dos no foro 
co mum. 
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Art. 10. Fi cam re vo ga das qua is quer dis po si ções em con trá rio.
Man da mos por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to e exe cu ção 
da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e guar dar tão
in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da
Jus ti ça a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. 

Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos qua tro de se tem bro de
mil oi to cen tos e cin qüen ta, vi gé si mo nono da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Uma ru bri ca. 
Uma ass. Eu sé bio de Qu e irós Cou ti nho Ma to so Câ ma ra 
Car ta de Lei pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar 

o de cre to da Assem bléia Ge ral que hou ve por bem san ci o nar, es ta be le cen do 
me di das para a re pres são do trá fi co de afri ca nos nes te Impé rio, na for ma
aci ma de cla ra da. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al Ver.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1850. Tomo XI. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Ti po -
graf ia Na ci o nal, 1851. Págs. 307-313.
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103.2 – LEI DE TERRAS (DISPOSIÇÃO SOBRE AS TERRAS
DEVOLUTAS E AS ADQUIRIDAS POR POSSE OU SESMARIA) –

LEI Nº 601 E REGULAMENTO
 (18 SETEMBRO 1850) 

Dis põe so bre as ter ras de vo lu tas no Impé rio, e a acer ca das que
são pos su í das por tí tu lo de ses ma ria sem pre en chi men to das  con -
di ções le ga is, bem como por sim ples tí tu lo de pos se  man sa e pa cí fi -
ca; e de ter mi na que, me di das e de mar ca das  as pri me i ras, se jam
elas ce di das a tí tu lo one ro so,  as sim para em pre sas par ti cu la res
como para o  es ta be le ci men to de co lô ni as de na ci o na is e de es tran -
ge i ros, au to ri za do o Go ver no a  pro mo ver a co lo ni za ção es tran ge i ra
na  for ma que se de cla ra.                                

D.Pe dro II, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil: fa ze mos
sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia Ge ral de cre tou

e nós que re mos a lei se guin te: 
Art. 1º fi cam pro i bi das as aqui si ções de ter ras de vo lu tas por

ou tro tí tu lo que não seja o de com pra. 
Exce tu am-se as ter ras si tu a das nos li mi tes do Impé rio com pa í ses 

es tran ge i ros em uma zona de 10 lé guas, as qua is po de rão ser con ce di das
gra tu i ta men te. 

Art. 2º Os que se apos sa rem de ter ras de vo lu tas ou de alhe i as, e
ne las der ri ba rem ma tos ou lhes pu se rem fogo se rão obri ga dos a des pe jo,
com per da de ben fe i to ri as, e de ma is so fre rão a pena de dois a seis me ses de
pri são e mul ta de 100$000, além da sa tis fa ção do dano ca u sa do. Esta pena
po rém, não terá lu gar nos atos pos ses só ri os en tre he réus con fi nan tes. 

Pa rá gra fo úni co. Os ju í zes de di re i to nas cor re i ções que fi ze rem
na for ma das leis e re gu la men tos, in ves ti ga rão se as au to ri da des a quem
com pe te o co nhe ci men to des tes de li tos põem todo o cu i da do em pro ces sá-los



e puni-los, e fa rão efe ti va a sua res pon sa bi li da de, im pon do no caso de sim ples
ne gli gên cia a mul ta de 50$000 a 200$5000. 

Art. 3º São ter ras de vo lu tas: 
1) as que não se acha rem apli ca das a al gum uso pú bli co na ci o nal,

pro vin ci al ou mu ni ci pal; 
2) as que não se acha rem no do mí nio par ti cu lar por qual quer

tí tu lo le gí ti mo, nem fo rem ha vi das por ses ma ri as e ou tras con ces sões do
Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al, não in cur sas em co mis so por fal ta do cum pri -
men to das con di ções de me di ção, con fir ma ção e cul tu ra; 

3) as que não se acha rem da das por ses ma ri as ou ou tras con ces sões 
do go ver no, que, ape sar de in cur sas em co mis so, fo rem re va li da das por
esta lei; 

4) as que não se acha rem ocu pa das por pos ses, que, ape sar de
não se fun da rem em tí tu lo le gal, fo rem le gi ti ma das por esta lei. 

Art. 4º Se rão re va li da das as ses ma ri as ou ou tras con ces sões do
Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al que se acha rem cul ti va das, ou com prin cí pi os
de cul tu ra, e mo ra da ha bi tu al do res pec ti vo ses me i ro ou con ces si o ná rio ou
de quem os re pre sen te, em bo ra não te nha sido cum pri da qual quer das ou tras
con di ções com que fo ram con ce di das. 

Art. 5º Se rão le gi ti ma das as pos ses man sas e pa cí fi cas, ad qui ri das
por ocu pa ção pri má ria, ou ha vi das do pri me i ro ocu pan te, que se acha rem
cul ti va das ou com prin ci pio de cul tu ra e mo ra da ha bi tu al do res pec ti vo
Pos se i ro ou de quem o re pre sen te, guar da das as re gras se guin tes: 

§ 1º Cada pos se em ter ras de cul tu ra ou em cam pos de cri a ção
com pre en de rá, além do ter re no apro ve i ta do ou do ne ces sá rio para pas ta gem
dos ani ma is que ti ver o pos se i ro, ou tro tan to mais de ter re no de vo lu to que
hou ver con tí guo, con tan to que em ne nhum caso a ex ten são to tal da pos se
ex ce da a de uma ses ma ria para cul tu ra ou cri a ção igual às úl ti mas con ce di das
na mes ma co mar ca ou na mais vi zi nha. 

§ 2º As pos ses em cir cuns tân ci as de se rem le gi ti ma das, que se
acha rem em ses ma ri as ou ou tras con ces sões do go ver no, não in cur sas em
co mis so ou re va li da das por esta lei, só da rão di re i to à in de ni za ção pe las
ben fe i to ri as. Exce tua-se des ta re gra o caso de ve ri fi car-se a fa vor da pos se
qual quer das se guin tes hi pó te ses: 1ª) o ter sido de cla ra da boa por sen ten ça
pas sa da em jul ga do en tre os ses me i ros ou con ces si o ná ri os e os pos se i ros;
2ª) ter sido es ta be le ci da an tes da me di ção da ses ma ria ou con ces são, e não
per tur ba da por cin co anos; 3ª) ter sido es ta be le ci da de po is da dita me di ção, e
não per tur ba da por 10 anos. 

§ 3º Dada a ex ce ção do pa rá gra fo an te ce den te, os pos se i ros go za rão 
do fa vor que lhe as se gu ra o § 1º, com pe tin do ao res pec ti vo ses me i ro ou
con ces si o ná rio fi car com o ter re no que so brar da di vi são fe i ta en tre os di tos
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pos se i ros, ou con si de rar-se tam bém pos se i ro para en trar em ra te io igual
com eles.

§ 4º Os cam pos de uso co mum dos mo ra do res de uma ou mais
fre gue si as, mu ni cí pi os ou co mar cas se rão con ser va dos em toda a ex ten são
de suas di vi sas e con ti nu a rão a pres tar o mes mo uso, con for me a prá ti ca
atu al, en quan to por lei não se dis pu ser o con trá rio. 

Art. 6º Não se ha ve rá por prin cí pio de cul tu ra para a re va li da ção 
das ses ma ri as ou ou tras con ces sões do go ver no, nem para a le gi ti ma ção de
qual quer pos se, os sim ples ro ça dos, der ri ba das ou que i mas de ma tos ou
cam pos, le van ta men tos de ran chos ou ou tros atos de se me lhan te na tu re za,
não sen do acom pa nha dos da cul tu ra efe ti va e mo ra da ha bi tu al exi gi das no
ar ti go an te ce den te. 

Art. 7º O Go ver no mar ca rá os pra zos den tro dos qua is de ve rão 
ser me di das as ter ras ad qui ri das por pos ses ou por ses ma ri as, ou ou tras
con ces sões que es te jam por me dir, as sim como de sig na rá e ins tru i rá as
pes so as que de vam fa zer a me di ção, aten den do às cir cuns tân ci as de cada 
pro vín cia, co mar ca e mu ni cí pio, e po den do pror ro gar os pra zos mar ca -
dos, quan do o jul gar con ve ni en te, por me di da ge ral que com pre en da to dos
os pos su i do res da mes ma pro vín cia, co mar ca e mu ni cí pio onde a pror ro -
ga ção con vi er. 

Art. 8º Os pos su i do res que de i xa rem de pro ce der à me di ção nos
pra zos mar ca dos pelo go ver no se rão re pu ta dos ca í dos em co mis so, e per de rão 
por isso o di re i to que te nham a ser pre en chi dos das ter ras con ce di das por
seus tí tu los, ou por fa vor da pre sen te lei, con ser van do-o so men te para se rem
man ti dos na pos se do ter re no que ocu pa rem com efe ti va cul tu ra, ha ven do-se
por de vo lu to o que se achar in cul to.

Art. 9º Não obs tan te os pra zos que fo rem mar ca dos, o Go ver no
man da rá pro ce der à me di ção das er ras de vo lu tas, res pe i tan do-se no ato da
me di ção os li mi tes das con ces sões e pos ses que se acha rem nas cir cuns tân ci as
dos arts. 4º e 5º.

Qu al quer opo si ção que haja da par te dos pos su i do res não im pe -
di rá a me di ção; mas, ul ti ma da esta, se con ti nu a rá vis ta aos opo en tes para
de du zi rem seus em bar gos em ter mo bre ve. 

As ques tões ju di ciá ri as en tre os mes mos pos su i do res não im pe -
di rão tam pou co as di li gên ci as ten den tes à exe cu ção da pre sen te lei.

Art. 10. O go ver no pro ve rá o modo prá ti co de ex tre mar o do mí nio
pú bli co do par ti cu lar, se gun do as re gras aci ma es ta be le ci das, in cum bin do a 
sua exe cu ção as au to ri da des que jul gar mais con ve ni en tes, ou a co mis sá ri os 
es pe ci a is, os qua is pro ce de rão ad mi nis tra ti va men te, fa zen do de ci dir por
ár bi tros as ques tões e dú vi das de fato, e dan do de suas pró pri as de ci sões 
re cur so para o Pre si den te da pro vín cia, do qual o ha ve rá tam bém para o
go ver no. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 217



Art. 11. Os pos se i ros se rão obri ga dos a ti rar tí tu los dos ter re nos
que lhes fi ca rem per ten cen do por efe i to des ta lei, e sem eles não po de rão 
hi po te car os mes mos ter re nos, nem ali e ná-los por qual quer modo. 

Estes tí tu los se rão pas sa dos pe las re par ti ções pro vin ci a is que o
Go ver no de sig nar, pa gan do-se 3$000 de di re i tos de chan ce la ria pelo ter re no 
que não ex ce der de um qua dra do de 300 bra ças por lado, e ou tro tan to por
cada igual qua dra do que de mais con ti ver a pos se; e além dis so 4$000 de
fe i tio, sem mais emo lu men tos ou selo. 

Art. 12. O go ver no re ser va rá das ter ras de vo lu tas as que jul gar
ne ces sá ri as: 1º, para a co lo ni za ção dos in dí ge nas; 2º, para a fun da ção de
Po vo a ções, aber tu ra de es tra das, e qua is quer ou tras ser vi dões, e as sen to e
es ta be le ci men tos pú bli cos; 3º, para a cons tru ção na val. 

Art. 13. O mes mo Go ver no fará or ga ni zar por fre gue si as o re gis tro
das ter ras pos su í das, so bre as de cla ra ções fe i tas pe los res pec ti vos pos su i do res,
im pon do mul tas e pe nas àque les que de i xa rem de fa zer nos pra zos mar ca dos
as di tas de cla ra ções, ou as fi ze rem ine xa tas. 

Art. 14. Fica o go ver no au to ri za do a ven der as ter ras de vo lu tas
has ta pú bli ca, ou fora dela, como e quan do jul gar mais con ve ni en te, fa zen do
pre vi a men te me dir, di vi dir, de mar car e des cre ver a por ção das mes mas ter ras
que hou ver de ser ex pos tas à ven da, guar da das as re gras se guin tes: 

§ 1º A me di ção e di vi são se rão fe i tas, quan do o per mi ti rem as
cir cuns tân ci as lo ca is, por li nhas que cor ram de nor te ao sul, con for me o
ver da de i ro me ri di a no, e por ou tras que as cor tem em ân gu los re tos, de
ma ne i ra que for mem lo tes ou qua dra dos de 500 bra ças por lado de mar ca dos
con ve ni en te men te. 

§ 2º Assim es ses lo tes, como as so bras de ter ras, em que se não
pu der ve ri fi car a di vi são aci ma in di ca da, se rão ven di dos se pa ra da men te so bre 
o pre ço mí ni mo, fi xa do an te ci pa da men te e pago à vis ta, de meio real, um
real, real e meio, e dois réis, por bra ça qua dra da, se gun do for a qua li da de e
si tu a ção dos mes mos lo tes e so bras. 

§ 3º A ven da fora da has ta pú bli ca será fe i ta pelo pre ço que se
ajus tar, nunca aba i xo do mí ni mo fi xa do, se gun do a qua li da de, e si tu a ção dos
res pec ti vos lo tes e so bras, ante o Tri bu nal do Te sou ro Pú bli co, com as sis tên cia
do che fe da Re par ti ção Ge ral das Ter ras, na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e ante
as te sou ra ri as, com as sis tên cia de um de le ga do do dito che fe, e com aprova -
ção do res pec ti vo pre si den te, nas ou tras pro vín ci as do Impé rio.

Art. 15. Os pos su i do res de ter ra de cul tu ra e cri a ção, qual quer
que seja o tí tu lo de sua aqui si ção, te rão pre fe rên cia na com pra das ter ra a
de vo lu tas que lhes fo rem con tí guas, com tan to que mos trem pelo es ta do da
sua La vou ra ou cri a ção, que têm os me i os ne ces sá ri os para apro ve i tá-las. 

Art. 16. As ter ras de vo lu tas que se ven de rem fi ca rão sem pre
su je i tas aos ônus se guin tes: 
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§ 1º Ce der o ter re no pre ci so para es tra das pú bli cas de urna po vo a -
ção a ou tra, ou al gum por to de em bar que, sal vo o di re i to de in de ni za ção
das ben fe i to ri as e do ter re no ocu pa do.

§ 2º Dar ser vi dão gra tu i ta aos vi zi nhos quan do lhes for in dis pen -
sá vel para sa í rem a uma es tra da pú bli ca, po vo a ção ou por to de em bar que, e 
com in de ni za ção quan do lhes for pro ve i to sa por en cur ta men to de um quar to 
ou mais de ca mi nho. 

§ 3º Con sen tir a ti ra da de águas de sa pro ve i ta das e a pas sa gem
de las, pre ce den do a in de ni za ção das ben fe i to ri as e ter re no ocu pa do. 

§ 4º Su je i tar às dis po si ções das leis res pec ti vas qua is quer mi nas
que se des co bri rem nas mes mas ter ras. 

Art. 17. Os es tran ge i ros que com pra rem ter ras, e ne las se es ta be -
le ce rem, ou vi e rem à sua cus ta exer cer qual quer in dús tria no país, se rão
na tu ra li za dos, que ren do, de po is de dois anos de re si dên cia pela for ma por que
o fo ram os da co lô nia do S. Le o pol do, e fi ca rão isen tos do ser vi ço mi li tar,
me nos do da Gu ar da Na ci o nal den tro do mu ni cí pio. 

Art. 18. O go ver no fica au to ri za do a man dar vir anu al men te à cus ta 
do te sou ro cer to nú me ro de co lo nos li vres para se rem em pre ga dos, pelo tem -
po que for mar ca do, em es ta be le ci men tos agrí co las, ou nos tra ba lhos di ri gi dos
pela ad mi nis tra ção pú bli ca, ou na for ma ção de co lô ni as nos lu ga res em que es -
tas mais con vi e rem; to man do an te ci pa da men te as me di das ne ces sá ri as para
que tais co lo nos achem em pre go logo que de sem bar ca rem. 

Aos co lo nos as sim im por ta dos são apli cá ve is as dis po si ções do
ar ti go an te ce den te. 

Art. 19. O pro du to dos di re i tos de chan ce la ria e da ven da das ter ras,
de que tra tam os arts. 11 e 14, será ex clu si va men te apli ca do: 1º, à ul te ri or
me di ção das ter ras de vo lu tas, e 2º, à im por ta ção de co lo nos li vres, con for -
me o ar ti go pre ce den te. 

Art. 20. Enquan to o re fe ri do pro du to não for su fi ci en te para as
des pe sas a que é des ti na do, o Go ver no exi gi rá anu al men te os cré di tos
ne ces sá ri os para as mes mas des pe sas, às qua is apli ca rá des de já as so bras
que exis ti rem dos cré di tos an te ri or men te da dos a fa vor da co lo ni za ção, e
mais a soma de 200:000$000. 

Art. 21. Fica o Go ver no au to ri za do a es ta be le cer, com o ne ces sá -
rio re gu la men to, uma re par ti ção es pe ci al que se de no mi na rá  Re par ti ção
Ge ral das Ter ras Pú bli cas  e será en car re ga da de di ri gir a me di ção, di vi são 
e des cri ção das ter ras de vo lu tas e sua con ser va ção, de fis ca li zar a ven da e
dis tri bu i ção de las, e de pro mo ver a co lo ni za ção na ci o nal e es tran ge i ra. 

Art. 22. O Go ver no fica au to ri za do igual men te a im por, nos re gu la -
men tos que fi zer para a exe cu ção da pre sen te lei, pe nas de pri são até três
me ses, e de mul ta até 200$000. 

Art. 23. Fi cam der ro ga das to das as dis po si ções em con trá rio. 
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Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -
men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram, e fa çam cum prir e 
guar dar tão in te i ra men te, como nela se con tém. O Se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os do Impé rio a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. Dada no Pa lá cio do
Rio de Ja ne i ro aos 18 dias do mês de se tem bro de 1850, 29º da Inde pen dên cia
e do Impé rio. 

Impe ra dor com ru bri ca e guar da. 

Vis con de de Mont’alegre
Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar 

o de cre to da Assem bléia Ge ral, que hou ve por bem san ci o nar, so bre ter ras
de vo lu tas, ses ma ri as, pos ses e co lo ni za ção. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver. 
João Gon çal ves de Ara ú jo a fez. 

Eu sé bio de Qu e i roz Cou ti nho Ma to so Câ ma ra 
Se la da na Chan ce la ria do Impé rio em 20 de se tem bro de 1850. 

Jo si no do Nas ci men to Sil va 
Pu bli ca do na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em

20 de se tem bro de 1850 – José de Pa i va Ma ga lhães Cal ve et. 
Re gis tra da a fl. 57 do Liv. 1º de atos le gis la ti vos – Se cre ta ria de Esta -

do dos Ne gó ci os do Impé rio em 2 de ou tu bro de 1850 – Ber nar do José de Cas tro. 

DECRETO Nº 1.318, DE 20 DE JANEIRO DE 1854
Man da exe cu tar a Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850.
Em vir tu de das au to ri za ções con ce di das pela Lei nº 601, de 18 de 

se tem bro de 1850, hei por bem que, para exe cu ção da mes ma lei, se ob ser ve
o re gu la men to que com este aba i xo-as si na do por Luís Pe dre i ra do Cou to
Fer raz, do meu Con se lho, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do
Impé rio, que as sim o te nha en ten di do, e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja -
ne i ro em trin ta de ja ne i ro de mil oi to cen tos e cin qüen ta e qua tro, tri gé si mo
ter ce i ro da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a Ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Luís Pe dre i ra do Cou to Fer raz

REGULAMENTO PARA EXECUÇÃO DA LEI N. 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850, 
A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA

CAPÍTULO I
Da Re par ti ção Ge ral das Ter ras Pú bli cas

Art. 1º A Re par ti ção Ge ral das Ter ras Pú bli cas, cri a da pela Lei
nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, fica su bor di na da ao Mi nis tro e Se cre tá rio 
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de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, e cons ta rá de um di re tor-ge ral das Ter ras
Pú bli cas, che fe da re par ti ção, e de um fis cal. 

A Se cre ta ria se com po rá de um ofi ci al ma i or, dois ofi ci a is, qua tro 
ama nu en ses, um por te i ro e um con ti nuo. Um ofi ci al e um ama nu en se se rão 
há be is em de se nho to po grá fi co, po den do ser ti ra dos den tre os ofi ci a is do
Cor po de Enge nhe i ro, ou do Esta do Ma i or de 1ª clas se. 

Art. 2º To dos es tes em pre ga dos se rão no me a dos por De cre to
Impe ri al, ex ce to os ama nu en ses, por te i ro, e con ti nuo, que se rão por por ta ria 
do mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio; e te rão os
ven ci men tos se guin tes: 

Di re tor-ge ral, qua tro con tos de réis 4.000$000 
Fis cal, dois con tos e qua tro cen tos mil réis 2.400$000 
Ofi ci al ma i or, três con tos e du zen tos mil réis 3.200$000 
Ofi ci a is (cada um), dois con tos e qua tro cen tos mil réis 2.400$000 
Ama nu en ses (cada um), um con to e du zen tos mil réis 1.200$000 
Por te i ro, um con to de réis 1.000$000 
Con tí nuo, se is cen tos mil réis 600$000 
Art. 3º Com pe te à Re par ti ção Ge ral das Ter ras Pú bli cas: 
§ 1º Di ri gir a me di ção, di vi são, e des cri ção das ter ras de vo lu tas, e 

pro ver so bre a sua con ser va ção. 
§ 2º Orga ni zar um re gu la men to es pe ci al para as me di ções, no

qual in di que o modo prá ti co de pro ce der a elas, e qua is as in for ma ções que
de vem con ter os me mo ra is, de que tra ta o art. 16 des te Re gu la men to. 

§ 3º Pro por ao go ver no as ter ras de vo lu tas, que de ve rão ser re ser -
va das: 1º, para a co lo ni za ção dos in dí ge nas; 2º, para a fun da ção de po vo a ções,
aber tu ras de es tra das, e qua is quer ou tras ser vi dões, e as sen to de es ta be le ci -
men tos pú bli cos. 

§ 4º For ne cer ao mi nis tro da Ma ri nha to das as in for ma ções, que
ti ver acer ca das ter ras de vo lu tas que em ra zão de sua si tu a ção, e abun dân cia
de ma de i ras pró pri as para a cons tru ção na val, con ve nha re ser var para o
dito fim. 

§ 5º Pro por a por ção de ter ras me di das, que anu al men te de ve rão 
ser ven di das. 

§ 6º Fis ca li zar a dis tri bu i ção das ter ras de vo lu tas, e a re gu la ri da de 
das ope ra ções da ven da. 

§ 7º Pro mo ver a co lo ni za ção na ci o nal e es tran ge i ra. 
§ 8º Pro mo ver o re gis tro das ter ras pos su í das. 
§ 9º Pro por ao Go ver no a fór mu la, que de vem ter os tí tu los de

re va li da ção e de le gi ti ma ção de ter ras. 
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§ 10. Orga ni zar e sub me ter a apro va ção do go ver no o re gu la men -
to, que deve re ger a sua se cre ta ria e as de seus de le ga dos nas pro vín ci as. 

§ 11. Pro por fi nal men te to das as me di das, que a ex pe riên cia for
de mons tran do con ve ni en tes para o bom de sem pe nho de suas atri bu i ções e
me lhor exe cu ção da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e des te re gu la -
men to. 

Art. 4º To das as or dens da Re par ti ção Ge ral das Ter ras Pú bli cas
re la ti vas a me di ção, di vi são e des cri ção das ter ras de vo lu tas nas Pro vín ci as; 
a sua con ser va ção, ven da e dis tri bu i ção; a co lo ni za ção na ci o nal e es tran ge i ra
se rão as si na das pelo mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio
e di ri gi das aos pre si den te das pro vín ci as. As in for ma ções, po rém, que fo rem
ne ces sá ri as para o re gu lar an da men to do ser vi ço a car go da mes ma Re par ti ção,
po de rão ser exi gi das pelo di re tor-ge ral de seus de le ga dos, ou re qui si ta das
das au to ri da des, in cum bi das por este re gu la men to do re gis tro das ter ras
pos su í das, da me di ção, di vi são, con ser va ção, fis ca li za ção e ven da das ter ras 
de vo lu tas e da le gi ti ma ção, ou re va li da ção das que es tão su je i tas a es tas for ma -
li da des. 

Art. 5º Com pe te ao Fis cal: 
§ 1º Dar pa re cer por es cri to so bre to das as ques tões de ter ras, de

que tra ta a Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e em que es ti ve rem en vol -
vi dos di re i tos e in te res ses do Esta do e ti ver de in ter vir a Re par ti ção Ge ral
das Ter ras Pú bli cas, em vir tu de des te re gu la men to, ou por or dem do Go ver no.

§ 2º Infor mar so bre os re cur sos in ter pos tos das de ci sões dos pre si -
den tes das pro vín ci as para o Go ver no Impe ri al. 

§ 3º Par ti ci par ao di re tor-ge ral as fal tas co me ti das por qua is quer
au to ri da des, ou em pre ga dos, que por este re gu la men to têm de exer cer fun -
ções con cer nen tes ao re gis tro das ter ras pos su í das, a con ser va ção, ven da,
me di ção, de mar ca ção, e fis ca li za ção das ter ras de vo lu tas, ou que es tão su je i tas 
à re va li da ção, e le gi ti ma ção pe los arts. 4º e 5º, da Lei nº 601, de 18 de se tem bro
de 1850.

§ 4º Dar ao di re tor-ge ral to dos os es cla re ci men tos e in for ma ções,
que fo rem exi gi dos para o bom an da men to do ser vi ço.

Art. 6º Ha ve rá nas pro vín ci as uma Re par ti ção Espe ci al das Ter ras
Pú bli cas ne las exis ten tes. Esta re par ti ção será su bor di na da aos pre si den tes
das pro vín ci as e di ri gi da por um de le ga do do di re tor-ge ral das ter ras pú bli cas; 
terá um fis cal, que será o mes mo da te sou ra ria; os ofi ci a is e ama nu en ses,
que fo rem ne ces sá ri os, se gun do a afluên cia do tra ba lho e um por te i ro ser vin do
de ar qui vis ta. 

O de le ga do e os ofi ci a is se rão no me a dos por de cre to im pe ri al; os 
ama nu en ses e por te i ro por por ta ria do mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os do Impé rio. Estes em pre ga dos per ce be rão os ven ci men tos, que fo rem
mar ca dos por de cre to, se gun do a im por tân cia dos res pec ti vos tra ba lhos. 
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Art. 7º O fis cal da Re par ti ção Espe ci al das Ter ras Pú bli cas deve: 
§ 1º Dar pa re cer por es cri to so bre to das as ques tões de ter ras, de

que tra ta a Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e em que es ti ve rem en vol -
vi dos in te res ses do Esta do e ti ver de in ter vir a Re par ti ção Espe ci al das
Ter ras Pú bli cas, em vir tu de da lei, re gu la men to e or dem do pre si den te da
pro vín cia. 

§ 2º Par ti ci par ao de le ga do do che fe da Re par ti ção Ge ral, a fim
de as fa zer su bir ao co nhe ci men to do pre si den te da pro vín cia e ao do mes mo
che fe, as fal tas co me ti das por qua is quer au to ri da des, ou em pre ga dos da
res pec ti va pro vín cia, que por este re gu la men to têm de exer cer fun ções
con cer nen tes ao re gis tro das ter ras pos su í das, a con ser va ção, ven da, me di ção,
de mar ca ção e fis ca li za ção das ter ras de vo lu tas, ou que es tão su je i tas à re va li -
da ção e le gi ti ma ção pe los arts. 4º e 5º da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850.

§ 3º Pres tar ao de le ga do do che fe da Re par ti ção Ge ral to dos os
es cla re ci men tos e in for ma ções, que fo rem por ele exi gi dos para o bom an da -
men to do ser vi ço. 

Art. 8º O go ver no fi xa rá os emo lu men tos, que as par tes têm de pa -
gar pe las cer ti dões, có pi as de ma pas e qua is quer ou tros do cu men tos pas sa -
dos nas Se cre ta ri as das Re par ti ções Ge ra is e Espe ci a is das Ter ras Pú bli cas. Os tí -
tu los, po rém, das ter ras, dis tri bu í das em vir tu de da Lei nº 601, de 18 de se -
tem bro de 1850, so men te pa ga rão o im pos to fi xa do no art. 11 da mes ma lei. 

Os emo lu men tos e im pos tos se rão ar re ca da dos como ren da do
Esta do. 

Art. 9º O di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas, nos im pe di men tos
tem po rá ri os, será subs ti tu í do pelo ofi ci al ma i or da re par ti ção; e os de le ga dos
a por um dos ofi ci a is da res pec ti va se cre ta ria, de sig na do pelo pre si den te da 
pro vín cia. 

CAPITULO II
Da me di ção das ter ras pú bli cas

Art. 10. As pro vín ci as, onde hou ver ter ras de vo lu tas, se rão di vi di das 
em tan tos dis tri tos de me di ção, quan tos con vi er, com pre en den do cada
dis tri to par te de uma co mar ca, uma ou mais co mar cas e ain da a pro vín cia
in te i ra, se gun do a quan ti da de de ter ras de vo lu tas ai exis ten tes e a ur gên cia
de sua me di ção. 

Art. 11. Em cada dis tri to ha ve rá um ins pec tor-ge ral das me di ções,
ao qual se rão su bor di na dos tan tos es cre ven tes, de se nha do res e agri men so res
quan tos con vi er. O ins pec tor-ge ral será no me a do pelo go ver no, sob pro pos ta
do di re tor-ge ral. Os es cre ven tes, de se nha do res e agri men so res se rão no me a dos
pelo ins pec tor-ge ral, com apro va ção do pre si den te da pro vín cia.

Art. 12. As me di ções se rão fe i tas por ter ri tó ri os, que re gu lar men te
for ma rão qua dra dos de seis mil bra ças de lado, sub di vi di dos em lo tes, ou
qua dra dos de qui nhen tos bra ças de lado, con for me a re gra in di ca da no art. 14
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da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e se gun do o modo prá ti co pres cri to
no Re gu la men to Espe ci al, que for or ga ni za do pela Re par ti ção Ge ral das
Ter ras Pú bli cas. 

Art. 13. Os agri men so res tra ba lha rão re gu lar men te por con tra to,
que fa rão com o ins pe tor de cada dis tri to e no qual se fi xa rá o seu ven ci -
men to por bra ça de me di ção, com pre en di das to das as des pe sas com pi ca -
do res, ho mens de cor da, de mar ca ção etc, etc. 

O pre ço má xi mo de cada bra ça de me di ção será es ta be le ci do no
Re gu la men to Espe ci al. 

Art. 14. O ins pe tor é o res pon sá vel pela exa ti dão das me di ções; o 
tra ba lho dos agri men so res lhes será por tan to sub me ti do; e sen do por ele
apro va do, pro ce de rá a for ma ção dos ma pas de cada um dos ter ri tó ri os
me di dos. 

Art. 15. Des tes ma pas fará ex tra ir três có pi as, uma para a Re pa -
tri a ção Ge ral das Ter ras Pú bli cas, ou tra para o de le ga do da pro vín cia res pec ti -
va e ou tra que deve per ma ne cer em seu po der: for man do afi nal um mapa
ge ral do seu dis tri to. 

Art. 16. Estes ma pas se rão acom pa nha dos de me mo ri a is, con ten do
as no tas des cri ti vas do ter re no me di do e to das as ou tras in di ca ções, que
de ve rão ser fe i tas em con for mi da de do Re gu la men to Espe ci al das me di ções. 

Art. 17. A me di ção co me ça rá pe las ter ras, que se re pu ta rem
de vo lu tas e que não es ti ve rem en cra va das por pos ses, anun ci an do se por
edi ta is e pe los jor na is, se os hou ver no dis tri to, a me di ção, que se vai fa zer. 

Art. 18. O go ver no po de rá, con tu do, se jul gar con ve ni en te, man dar
pro ce der á me di ção das ter ras de vo lu tas con tí guas, tan to as ter ras, que se
acha rem no do mí nio par ti cu lar, como as pos ses su je i tas à le gi ti ma ção, e ses -
ma ri as e con ces sões do go ver no su je i tas à re va li da ção, res pe i tan do os li mi -
tes de umas e ou tras. 

Art. 19. Nes te caso, se os pro pri e tá ri os, ou pos se i ros vi zi nhos se
sen ti rem pre ju di ca dos, apre sen ta rão ao agri men sor pe ti ção, em que ex po rão o
pre ju í zo, que so fre rem. Não obs tan te con ti nu a rá a me di ção; e ul ti ma da ela
or ga ni za dos pelo ins pe tor e me mo ri al e mapa res pec ti vos será tudo re me ti do
ao juiz mu ni ci pal, se o pe ti ci o ná rio pre ju di ca do for pos su i dor, ou ses me i ro
não su je i to à le gi ti ma ção, ou re va li da ção e ao juiz co mis sá rio cri a do pelo
art. 30 des te re gu la men to, se o dito pe ti ci o ná rio for pos su i dor, ou ses me i ro
su je i to à re va li da ção, ou le gi ti ma ção. Tan to o juiz mu ni ci pal como o co mis sá rio
da rão vis ta aos opo en tes por cinco dias para de du zi rem seus em bar gos, que 
se rão de ci di dos, os de du zi dos pe ran te o juiz co mis sá rio nos ter mos e com o
re cur so do art. 47; e os de du zi dos pe ran te o juiz mu ni ci pal na for ma das leis 
exis ten tes e com re cur so para as au to ri da des ju di ciá ri as com pe ten tes. 

Art. 20. As pos ses es ta be le ci das de po is da pu bli ca ção do pre sen te
re gu la men to não de vem ser res pe i ta das. Qu an do os ins pe to res e agri men -
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so res en con trem se me lhan tes pos ses, as par ti ci pa rão aos ju í zes mu ni ci pa is
para pro vi den ci a rem na con for mi da de do art. 2º da lei su pra ci ta da. 

Art. 21. Os ins pe to res não te rão or de na do fixo, mas sim gra ti fi ca ções 
pe las me di ções que fi ze rem, as qua is se rão es ta be le ci das sob pro pos ta do
di re tor-ge ral das ter ras pú bli cas, com aten ção às di fi cul da des, que ofe re ce rem
as ter ras a me dir. 

CAPÍTULO III
Da re va li da ção e le gi ti ma ção das ter ras e modo prá ti co de ex tre mar

 o do mí nio pú bli co do par ti cu lar

Art. 22. Todo o pos su i dor de ter ras que ti ver tí tu lo le gí ti mo da
aqui si ção do seu do mí nio, quer as ter ras que fi ze rem par te dele te nham
sido ori gi nal men te ad qui ri da por pos ses de seus an te ces so res, quer por
con ces sões de ses ma ri as não me di das, ou não con fir ma das nem cul ti va das,
se acha ga ran ti do em seu do mí nio, qual quer que seja a sua ex ten são, por
vir tu de do dis pos to no § 2º do Art. 3º da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de
1850, que ex clui do do mí nio pú bli co e con si de ra como não de vo lu tas to das
as ter ras que se acha rem no do mí nio par ti cu lar por qual quer tí tu lo le gí ti mo.

Art. 23. Estes pos su i do res, bem como os que ti ve rem ter ras ha vi das 
por ses ma ri as e ou tras con ces sões do Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al, não
in cur sas em co mis so por fal ta de cum pri men to das con di ções de me di ção,
con fir ma ção e cul tu ra, não têm pre ci são de re va li da ção, nem de le gi ti ma ção,
nem de no vos tí tu los para po de rem go zar, hi po te car ou ali e nar os ter re nos
que se acham no seu do mí nio. 

Art. 24. Estão su je i tas à le gi ti ma ção: 
1º) as pos ses que se acha rem em po der do pri me i ro ocu pan te,

não ten do ou tro ti tu lo se não a sua ocu pa ção; 
2º) as que, pos to se achem em po der de se gun do ocu pan te, não

ti ve rem sido por este ad qui ri das por tí tu lo le gí ti mo; 
3º) as que, achan do-se em po der do pri me i ro ocu pan te até a data 

da pu bli ca ção do pre sen te re gu la men to, ti ve rem sido ali e na das con tra a
pro i bi ção do Art. 11 da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850. 

Art. 25. São tí tu los le gí ti mos to dos aque les que, se gun do o di re i to,
são ap tos para trans fe rir o do mí nio. 

Art. 26. Os es cri tos par ti cu la res de com pra e ven da ou do a ção,
nos ca sos em que por di re i to são ap tos para trans fe rir o do mí nio de bens de 
raiz, se con si de ram le gí ti mos se o pa ga men to do res pec ti vo im pos to ti ver
sido ve ri fi ca do an tes da pu bli ca ção des te re gu la men to; no caso, po rém, de
que o pa ga men to se te nha re a li za do de po is des sa data, não dis pen sa rão a
le gi ti ma ção, se as ter ras trans fe ri das hou ve rem sido ad qui ri das por pos se, e 
o que as trans fe rir ti ver sido o seu pri me i ro ocu pan te. 
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Art. 27. Estão su je i tas à re va li da ção as ses ma ri as ou ou tras con ces -
sões do Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al que, es tan do ain da no do mí nio dos pri -
me i ros ses me i ros ou con ces si o ná ri os, se acha rem cul ti va das ou com prin cí pio 
de cul tu ra e mo ra da ha bi tu al do res pec ti vo ses me i ro, ou con ces si o ná rio, ou
de quem o re pre sen te, e que não ti ve rem sido me di das e de mar ca das. 

Exce tu am-se, po rém, aque las ses ma ri as ou ou tras con ces sões do
Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al que ti ve rem sido dis pen sa das das con di ções
aci ma exi gi das por ato do po der com pe ten te; e bem as sim, as ter ras con ce -
di das à com pa nhia para es ta be le ci men to de co lô ni as, e que fo rem me di das
e de mar ca das den tro dos pra zos da con ces são. 

Art. 28. Logo que for pu bli ca do o pre sen te re gu la men to, os pre -
si den tes das pro vín ci as exi gi rão dos ju í zes de di re i to, dos ju i zes mu ni ci pa is, 
de le ga dos, sub de le ga dos e ju í zes de paz in for ma ção cir cuns tan ci a da so bre
a exis tên cia ou não exis tên cia em suas co mar cas, ter mos e dis tri tos de pos -
ses su je i tas à le gi ti ma ção e de ses ma ri as ou ou tras con ces sões do Go ver no
Ge ral ou Pro vin ci al su je i tas à re va li da ção na for ma dos arts. 24, 25, 26 e 27.

Art. 29. Se as au to ri da des, a quem in cum be dar tais in for ma ções,
de i xa rem de o fa zer nos pra zos mar ca dos pe los pre si den tes das pro vín ci as,
se rão pu ni das pe los mes mos pre si den tes com a mul ta de cin qüen ta mil réis
e com o do bro nas re in ci dên ci as. 

Art. 30. Obti das as ne ces sá ri as in for ma ções, os pre si den tes das
pro vín ci as no me a rão para cada um dos mu ni cí pi os, em que exis ti rem
ses ma ri as ou ou tras con ces sões de Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al, su je i tos à
re va li da ção, ou pos ses su je i tas à le gi ti ma ção, um juiz co mis sá rio de me di ções.

Art. 31. Os no me a dos para este em pre go que não ti ve rem le gi ti ma
es cu sa, a ju í zo do pre si den te da pro vín cia, se rão obri ga dos a ace i tá-lo, e
po de rão ser com pe li dos a isso por mul tas até a quan tia de cem mil réis. 

Art. 32. Fe i ta a no me a ção dos ju í zes co mis sá ri os das me di ções, o pre -
si den te da pro vín cia mar ca rá o pra zo em que de ve rão ser me di das as ter ras ad -
qui ri das por pos ses su je i tas à le gi ti ma ção, ou por ses ma ri as, ou ou tras con ces -
sões, que es te jam por me dir e su je i tas à re va li da ção, mar can do ma i or ou me nor
pra zo, se gun do as cir cuns tân ci as do mu ni cí pio, e o ma i or ou me nor nú me ro de
pos ses e ses ma ri as su je i tas à le gi ti ma ção e re va li da ção que ai exis ti rem. 

Art. 33. Os pra zos mar ca dos po de rão ser pror ro ga dos pe los mes mos 
pre si den tes, se as sim o jul ga rem con ve ni en te; e nes te caso a pror ro ga ção
apro ve i ta a to dos os pos su i do res do mu ni cí pio para o qual for con ce di da. 

Art. 34. Os ju í zes co mis sá ri os das me di ções são os com pe ten tes: 
1º) para pro ce der à me di ção e de mar ca ção das ses ma ri as ou

con ces sões do Go ver no Ge ral ou Pro vin ci al su je i tas à re va li da ção e das pos ses
su je i tas à le gi ti ma ção; 

2º) para no me ar os seus res pec ti vos es cri vães e os agri men so res,
que com eles de vem pro ce der às me di ções e de mar ca ções. 
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Art. 35. Os agri men so res se rão pes so as ha bi li ta das por qual quer
es co la na ci o nal ou es tran ge i ra, re co nhe ci da pe los res pec ti vos go ver nos, e
em que se en si ne to po gra fia. Na fal ta de tí tu lo com pe ten te se rão ha bi li ta dos 
por exa me fe i to por dois ofi ci a is do cor po de en ge nhe i ros ou por duas pes so as 
que te nham o cur so com ple to da Esco la Mi li tar, sen do os exa mi na do res
no me a dos pe los pre si den tes das pro vín ci as. 

Art. 36. Os ju í zes co mis sá ri os não pro ce de rão a me di ção al gu ma
sem pre ce der re que ri men to de par te; o re que ri men to de ve rá de sig nar o Lu -
gar em que é sita a pos se, ses ma ria ou con ces são do Go ver no e os seus con -
fron tan tes. 

Art. 37. Re que ri da a me di ção, o juiz co mis sá rio, ve ri fi can do a
cir cuns tân cia da cul tu ra efe ti va e mo ra da ha bi tu al, de que tra ta o art. 6º da
Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e que não são sim ples ro ça dos, der ri -
ba das ou que i mas de ma tos e ou tros atos se me lhan tes, os que cons ti tu em a
pre ten di da pos se, mar ca rá o dia em que a deve co me çar, fa zen do-o pú bli co
com an te ce dên cia de oito dias, pelo me nos, por edi ta is, que se rão afi xa dos
nos lu ga res de cos tu me na fre gue sia em que se acha rem as pos ses sões ou
ses ma ri as que hou ve rem de ser le gi ti ma das ou re va li da das; e fa zen do ci tar
os con fron tan tes por car ta de edi tos. 

Art. 38. No dia as si na do para a me di ção, re u ni dos no lu gar o juiz 
co mis sá rio, es cri vão e agri men sor, e os de ma is em pre ga dos na me di ção,
de fe ri rá o juiz ju ra men to ao es cri vão e agri men sor, se já o não ti ve rem re ce -
bi do; e fará la vrar ter mo, do qual cons te a fi xa ção dos edi ta is e en tre ga das
car tas de ci ta ção aos con fron tan tes. 

Art. 39. Ime di a ta men te de cla ra rá aber ta a au diên cia, e ou vi rá a
par te, e os con fron tan tes, de ci din do ad mi nis tra ti va men te, e sem re cur so
ime di a to, os re que ri men tos tan to ver ba is, como es cri tos, que lhe fo rem
apre sen ta dos. 

Art. 40. Se a me di ção re que ri da for de ses ma ria, ou ou tra con ces são 
do Go ver no, fará pro ce der a ela de con for mi da de com os ru mos, e con fron -
ta ções de sig na das no tí tu lo de con ces são; con tan to que a ses ma ria te nha
cul tu ra efe ti va, e mo ra da ha bi tu al, como de ter mi na o art. 6º da Lei nº 601,
de 18 de se tem bro de 1850. 

Art. 41. Se den tro dos li mi tes da ses ma ria, ou con ces são, en con -
tra rem pos ses com cul tu ra efe ti va, e mo ra da ha bi tu al, em cir cuns tân ci as de
se rem le gi ti ma das, exa mi na rão se es sas pos ses têm em seu fa vor al gu ma
das ex ce ções cons tan tes da se gun da par te do § 2º do art. 5º da Lei nº 601, de
18 de se tem bro de 1850; e ve ri fi ca da al gu ma das di tas ex ce ções, em fa vor
das pos ses, de ve rão elas ser me di das, a fim de que os res pec ti vos pos se i ros
ob te nham sua le gi ti ma ção, me din do-se nes te caso para o ses me i ro, ou
con ces si o ná rio o ter re no, que res tar da ses ma ria, ou con ces são, se o ses me i ro
não pre fe rir o ra te io, de que tra ta o § 3º do art. 5º da lei. 
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Art. 42. Se po rém as pos ses, que se acha rem nas ses ma ri as, ou
con ces sões, não ti ve rem em seu fa vor al gu ma das di tas ex ce ções, o juiz
co mis sá rio fará pro ce der à ava li a ção das ben fe i to ri as, que ne las exis ti rem; e
en tre gue o seu va lor ao pos se i ro, ou com pe ten te men te de po si ta do, se este o 
não qui ser re ce ber, as fará des pe jar, pro ce den do à me di ção de con for mi da de
com o ti tu lo da ses ma ria, ou con ces são. 

Art. 43. A ava li a ção das ben fe i to ri as se fará por dois ár bi tros
no me a dos, um pelo ses me i ro, ou con ces si o ná rio, e ou tro pelo pos se i ro; e se
aque les dis cor da rem na ava li a ção, o juiz co mis sá rio no me a rá um ter ce i ro
ár bi tro, cujo voto pre va le ce rá, e em que po de rá con cor dar com um dos dois, 
ou in di car novo va lor, con tan to que não es te ja fora dos li mi tes dos pre ços
ar bi tra dos pe los ou tros dois. 

Art. 44. Se a me di ção re que ri da for de pos ses não si tu a das den -
tro de ses ma ri as, ou ou tras con ces sões, po rém em ter re nos, que se achas sem 
de vo lu tos, e ti ve rem sido ad qui ri dos por ocu pa ção pri má ria, ou ha vi das
sem tí tu lo le gi ti mo do pri me i ro ocu pan te, de vem ser le gi ti ma das, es tan do
cul ti va das, ou com prin cí pio de cul tu ra, e mo ra da ha bi tu al do res pec ti vo
pos se i ro, ou de quem o re pre sen tan te, o juiz co mis sá rio fará es ti mar por
ár bi tros os li mi tes da pos se, ou seja, em ter ras de cul tu ra, ou em cam pos de
cri a ção; e ve ri fi ca dos es ses li mi tes, e cal cu la da pelo agri men sor a área ne les
con ti da, fará me dir para o pos se i ro o ter re no, que ti ver sido cul ti va do, ou
es ti ver ocu pa do por ani ma is, sen do ter ras de cri a ção, e ou tro tan to mais de
ter re no de vo lu to, que hou ver con tí guo; con tan to que não pre ju di quem a
ter ce i ro, e que em ne nhum caso a ex ten são to tal da pos se ex ce da a uma
ses ma ria para cul tu ra, ou cri a ção igual às úl ti mas con ce di das na mes ma
co mar ca, ou na mais vi zi nha. 

Art. 45. Se a pos se, que se hou ver de me dir, for li mi ta da por ou tras, 
cu jos pos se i ros pos sam ser pre ju di ca dos com a es ti ma ção de ter re no ocu pa do,
cada um dos pos se i ros li mí tro fes no me a rá um ár bi tro, os qua is, uni dos ao
no me a do pelo pri me i ro, cujo ter re no se vai es ti mar, pro ce de rão em co mum
à es ti ma ção dos li mi tes de to das, para pro ce der-se ao cál cu lo de suas áre as,
e ao ra te io se gun do a por ção, que cada um pos se i ro ti ver cul ti va do, ou
apro ve i ta do. Se os ár bi tros não con cor da rem en tre si, o juiz no me a rá um
novo, cujo voto pre va le ce rá, e em que po de rá con cor dar com o de qual quer
dos an te ce den tes ár bi tros, ou in di car no vos li mi tes; con tan to que es tes não
com pre en dam, em cada pos se, áre as ma i o res ou me no res, do que as com pre en -
di das nos li mi tes es ti ma dos pe los an te ri o res ár bi tros. 

Art. 46. Se po rém a pos se não for li mi ta da por ou tras, que pos sam
ser pre ju di ca das, a es ti ma ção do ter re no apro ve i ta do, ou ocu pa do por ani ma is 
se fará por dois ár bi tros, um no me a do pelo pos se i ro, e ou tro pelo es cri vão,
que ser vi rá nes te caso de pro mo tor do ju í zo; e se dis cor da rem es tes, o juiz
no me a rá um ter ce i ro ár bi tro, que po de rá con cor dar com um dos dois pri me i -
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ros, ou fi xar no vos li mi tes; con tan to que se jam den tro do ter re no in clu í do
en tre os li mi tes es ti ma dos pe los ou tros dois. 

Art. 47. Nas me di ções, tan to de ses ma ri as, e ou tras con ces sões do
go ver no ge ral e pro vin ci al, su je i tas à re va li da ção, como nas pos ses su je i tas à
le gi ti ma ção, as de ci sões dos ár bi tros, aos qua is se rão sub me ti das pelo juiz
co mis sá rio to das as ques tões, e dú vi das de fato, que se sus ci ta rem, não se rão
su je i tas a re cur so al gum; as dos ju í zes co mis sá ri os po rém, que ver sa rem so bre
o di re i to dos ses me i ros, ou pos se i ros, e seus con fron tan tes, es tão su je i tas a
re cur so para o pre si den te da pro vín cia, e des te para o Go ver no Impe ri al. 

Art. 48. Estes re cur sos não sus pen de rão, a exe cu ção: ul ti ma da
ela, e fe i ta a de mar ca ção, es cri tos nos au tos to dos os ter mos res pec ti vos, os
qua is se rão tam bém as si na dos pelo agri men sor, or ga ni za rá este o mapa,
que a deve es cla re cer; e uni dos aos au tos to dos os re que ri men tos es cri tos,
que ti ver ha vi do, e to dos os do cu men tos apre sen ta dos pe las par tes, o juiz
co mis sá rio a jul ga rá por fin da; fará ex tra ir um tras la do dos au tos para fi car
em po der do es cri vão, e re me te rá os ori gi na is ao pre si den te da pro vín cia
ain da quan do não te nha ha vi do in ter po si ção de re cur so. 

Art. 49. Re ce bi dos os au tos pelo pre si den te, e ob ti dos por ele to dos
os es cla re ci men tos, que jul gar ne ces sá ri os, ou vi rá o pa re cer do de le ga do
di re tor-ge ral das ter ras pú bli cas, e este ao fis cal res pec ti vo, e dará a sua
de ci são, que será pu bli ca da na Se cre ta ria da Pre si dên cia, e re gis tra da no
res pec ti vo li vro da por ta. 

Art. 50. Se o pre si den te en ten der que a me di ção foi ir re gu lar, ou que
se não guar dou às par tes o seu di re i to, em con for mi da de da Lei nº 601, de 18 de
se tem bro de 1850, e do pre sen te re gu la men to, man da rá pro ce der nova me di ção, 
dan do as ins tru ções ne ces sá ri as, à cor re ção dos er ros, que ti ver ha vi do; e se
en ten der jus to, po de rá con de nar o juiz co mis sá rio, o es cri vão e agri men sor a
per de rem os emo lu men tos, que ti ve rem per ce bi do pela me di ção ir re gu lar. 

Art. 51. Se o jul ga men to do pre si den te apro var a me di ção, se rão
os au tos re me ti dos ao de le ga do do di re tor-ge ral das ter ras pú bli cas para fa zer
pas sar em fa vor do pos se i ro, ses me i ro, ou con ces si o ná rio o res pec ti vo tí tu lo 
de sua pos ses são, ses ma ria, ou con ces são, de po is de pa gos na te sou ra ria os
di re i tos de chan ce la ria, se gun do a taxa do art. 11 da Lei nº 601, de 18 de
se tem bro de 1850. Os tí tu los se rão as si na dos pelo pre si den te.

Art. 52. Das de ci sões do pre si den te da pro vín cia dá-se re cur so
para o Go ver no Impe ri al. Este re cur so será in ter pos to em re que ri men to
apre sen ta do ao se cre tá rio da pre si dên cia, den tro de dez dias, con ta dos da
data da pu bli ca ção da de ci são na se cre ta ria; e sen do as sim apre sen ta do,
sus pen de rá a exe cu ção da de ci são; en quan to pen der o re cur so, que será
re me ti do ofi ci al men te por in ter mé dio do mi nis tro e se cre tá rio de Esta do
dos Ne gó ci os do Impé rio. 

Art. 53. Os con ces si o ná ri os de ses ma ri as que, pos to te nham sido
me di das, es tão su je i tos re va li da ção por fal ta do cum pri men to da con di ção
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de con fir ma ção, a re que re rão aos pre si den tes das pro vín ci as, os qua is mandarão 
ex pe dir o com pe ten te tí tu lo pelo de le ga do do di re tor-geral das ter ras públicas, 
se da me di ção hou ver sen ten ça, pas sa da em jul ga do. 

Art. 54. Os con ces si o ná ri os de ses ma ri as que, pos to te nham sido
me di das, não ti ve rem sen ten ça de me di ção pas sa da em jul ga do, de ve rão fa zer
pro ce der à me di ção nos ter mos dos arts. 36 e 40 para po de rem ob ter o tí tu lo 
de re va li da ção. 

Art. 55. Os pre si den tes das pro vín ci as, quan do no me a rem os ju í zes 
co mis sá ri os de me di ções, mar ca rão os sa lá ri os e emo lu men tos, que es tes,
seus es cri vães e agri men so res de ve rão re ce ber das par tes pe las me di ções
que fi ze rem. 

Art. 56. Fin do o pra zo mar ca do pelo pre si den te para me di ção
das ses ma ri as, e con ces sões do Go ver no su je i tas à re va li da ção, e das pos ses
su je i tas à le gi ti ma ção, os co mis sá ri os in for ma rão os pre si den tes do es ta do
das me di ções, e do nú me ro das ses ma ri as, e pos ses, que se acha rem por me -
dir, de cla ran do as ca u sas, que hou ve rem ini bi do a ul ti ma ção das me di ções. 

Art. 57. Os pre si den tes à vis ta des tas in for ma ções de li be ra rão so bre 
a jus ti ça, e con ve niên cia da con ces são de novo pra zo; e re sol ven do a con ces são,
a co mu ni ca rão aos co mis sá ri os para pros se gui rem nas me di ções. 

Art. 58. Fin dos os pra zos, que ti ve rem sido con ce di dos, os pre si den -
tes fa rão de cla rar pe los co mis sá ri os aos pos su i do res de ter ras, que ti ve rem de i -
xa do de cum prir a obri ga ção de as fa zer me dir, que eles têm ca í do em co mis so,
e per di do o di re i to a se rem pre en chi dos das ter ras con ce di das por seus tí tu los,
ou por fa vor da Lei nº 601, de 18 de se tem bro de 1850, e des ta cir cuns tân cia fa -
rão as con ve ni en tes par ti ci pa ções ao de le ga do do di re tor-geral das ter ras pú bli -
cas, e este ao re fe ri do di re tor, a fim de dar as pro vi dên ci as para a me di ção das
ter ras de vo lu tas, que fi ca rem exis tin do em vir tu de dos di tos co mis sos. 

CAPÍTULO IV
Da me di ção das ter ras que se acha rem no do mí nio par ti cu lar por

qual quer tí tu lo le gí ti mo.
Art. 59. As pos ses ori gi na ri a men te ad qui ri das por ocu pa ção, que 

não es tão su je i tas à le gi ti ma ção por se acha rem atu al men te no do mí nio
par ti cu lar por tí tu lo le gí ti mo, po dem ser con tu do le gi ti ma das, se os pro pri e tá -
ri os pre ten de rem ob ter ti tu lo de sua pos ses são, pas sa do pela Re par ti ção Ge ral
das Ter ras Pú bli cas. 

Art. 60. Os pos su i do res, que es ti ve rem nas cir cuns tân ci as do ar ti go
an te ce den te, re que re rão aos ju í zes mu ni ci pa is me di ção das ter ras, que se
acha rem no seu do mí nio por tí tu lo le gi ti mo: e es tes à vis ta do res pec ti vo
tí tu lo a de ter mi na rão, ci ta dos os con fron tan tes. No pro ces so de tais me di ções
guar dar-se-ão as leis e re gu la men tos exis ten tes, e de con for mi da de com
suas dis po si ções se da rão to dos os re cur sos para as au to ri da des ju di ciá ri as
exis ten tes. 
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Art. 61. Obti da a sen ten ça de me di ção, e pas sa da em jul ga do, os
pro pri e tá ri os po de rão so li ci tar com ela dos pre si den tes de pro vín cia o tí tu lo de 
suas pos ses sões; e es tes o man da rão pas sar pela ma ne i ra de cla ra da no art. 51.

Art. 62. Os pos su i do res de ses ma ri as, que, pos to não fos sem
me di das, não es tão su je i tas à re va li da ção por não se acha rem já no do mí nio
dos con ces si o ná ri os, mas sim no de ou trem com tí tu lo le gí ti mo, po de rão
igual men te ob ter no vos tí tu los de sua pro pri e da de, fe i ta a me di ção pe los ju í zes
mu ni ci pa is nos ter mos dos ar ti gos an te ce den tes. 

Art. 63. Os ju í zes de di re i to, nas cor re i ções que fi ze rem, in da ga rão
se os ju í zes mu ni ci pa is são ati vos, e di li gen tes em pro ce der às me di ções, de
que tra ta este ca pí tu lo, e que lhes fo rem re que ri das; e achan do-os em ne gli -
gên cia, lhes po de rão im por a mul ta de cem a du zen tos mil réis. Esta mul ta,
bem como a dos ar ti gos an te ce den tes, se rão co bra das exe cu ti va men te como 
dí vi das da Fa zen da Pú bli ca, e para este fim as au to ri da des, que as im pu se rem
fa rão as ne ces sá ri as par ti ci pa ções aos ins pe to res das te sou ra ri as. 

CAPÍTULO V
Da ven da das ter ras pú bli cas

Art. 64. A me di da que se for ve ri fi can do a me di ção e de mar ca ção 
dos ter ri tó ri os em que de vem ser di vi di das as ter ras de vo lu tas, os de le ga -
dos do di re tor-geral das Ter ras Pú bli cas re me te rão ao dito di re tor os ma pas 
da me di ção e de mar ca ção de cada um dos di tos ter ri tó ri os, acom pa nha dos
os res pec ti vos me mo ri a is e de in for ma ção de to das as cir cuns tân ci as fa vo rá -
ve is ou des fa vo rá ve is ao ter ri tó rio me di do, e do va lor de cada bra ça qua -
dra da, com aten ção aos pre ços fi xa dos no § 2º do art. 14 da Lei nº 601, de
18 de setem bro de 1850. 

Art. 65. O di re tor-ge ral, de pos se dos ma pas, me mo ri a is e in for -
ma ções, pro po rá ao Go ver no Impe ri al a ven da das ter ras que não fo rem
re ser va das para al guns dos fins de cla ra dos no art. 12 da Lei nº 601, de 18 de 
se tem bro de 1850, ten do aten ção à de man da que hou ver de las em cada uma 
das pro vín ci as, e in di can do o pre ço mí ni mo da bra ça qua dra da que deva
ser fi xa do na con for mi da de do dis pos to no § 2º do art. 14 da ci ta da lei. 

Art. 66. Ao Go ver no Impe ri al com pe te de li be rar, como jul gar
con ve ni en te, se as ter ras me di das e de mar ca das de vem ser ven di das, quan do
o de vem ser e se a ven da se há de fa zer em has ta pú bli ca ou fora dela, bem
como o pre ço mí ni mo pelo qual de vam ser ven di das. 

Art. 67. Re sol vi do pelo Go ver no Impe ri al que a ven da se faça em 
has ta pú bli ca, e es ta be le ci do o pre ço mí ni mo, pres cre ve rá o mes mo Go ver no o 
lu gar em que a has ta pú bli ca se há de ve ri fi car, as au to ri da des pe ran te
quem há de ser fe i ta e as for ma li da des que de vem ser guar da das, con tan to
tan to que se ob ser ve o dis pos to no § 2º do art. 14 da Lei nº 601, de 18 de
se tem bro de 1850. 
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Art. 68. Ter mi na da a has ta pú bli ca, os lo tes que an da rem nela e
não fo rem ven di dos por fal ta de li ci tan tes, po de rão ser pos te ri or men te ven di dos 
fora dela, quan do apa re çam pre ten den tes. As ofer tas para esse fim se rão di ri -
gi das ao Tri bu nal do Te sou ro Na ci o nal, na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e
aos ins pe to res das Te sou ra ri as, nas ou tras pro vín ci as do Impé rio. 

Art. 69. O Tri bu nal do Te sou ro Na ci o nal, re ce bi das as ofer tas,
con vo ca rá o di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas, e com sua as sis tên cia fará a
ven da pelo pre ço que se ajus tar, não sen do me nor do que o mí ni mo fi xa do
para cada bra ça qua dra da, se gun do sua qua li da de e si tu a ção.

Art. 70. Se as ofer tas fo rem fe i tas aos ins pe to res das te sou ra ri as
nas ou tras pro vín ci as do Impé rio, es tes a sub me te rão aos res pec ti vos pre si -
den tes para de cla ra rem se apro vam ou não a ven da; e no caso afir ma ti vo
con vo ca rão o de le ga do do di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas e com sua as sis -
tên cia ul ti ma rão o ajus te, ve ri fi can do-se a ven da de cada um dos lo tes nos
ter mos do ar ti go an te ce den te. 

Art. 71. Qu an do o Go ver no Impe ri al jul gue con ve ni en te fa zer ven -
der fora da has ta pú bli ca al gum ou al guns dos ter ri tó ri os me di dos, a ven da se
ve ri fi ca rá sem pre pe ran te o Te sou ro Na ci o nal nos ter mos do art. 69.

CAPÍTULO VI
Das ter ras re ser va das

Art. 72. Se rão re ser va das ter ras de vo lu tas para co lo ni za ção e
al de a men to de in dí ge nas nos dis tri tos onde exis ti rem hor das sel va gens. 

Art. 73. Os ins pe to res e agri men so res, ten do no tí cia da exis tên cia 
de tais hor das nas ter ras de vo lu tas que ti ve rem de me dir, pro cu ra rão
ins tru ir-se de seu gê nio e ín do le, do nú me ro pro vá vel de al mas que elas
con têm e da fa ci li da de ou di fi cul da de que hou ver para o seu al de a men to; e
de tudo in for ma rão o di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas, por in ter mé dio dos
de le ga dos, in di can do o lu gar mais aza do para o es ta be le ci men to do al de a -
men to e os me i os de o ob ter, bem como a ex ten são de ter ra para isso ne ces sá ria.

Art. 74. A vis ta de tais in for ma ções, o di re tor-ge ral pro po rá ao
Go ver no Impe ri al a re ser va das ter ras ne ces sá ri as para o al de a men to e to das
as pro vi dên ci as para que este as ob te nha. 

Art. 75. As ter ras re ser va das para co lo ni za ção de in dí ge nas e por 
eles dis tri bu í das são des ti na das ao seu usu fru to; e não po de rão ser ali e na -
das, en quan to o Go ver no Impe ri al, por ato es pe ci al, não lhes con ce der o
ple no gozo de las, por as sim o per mi tir o seu es ta do de ci vi li za ção. 

Art. 76. Os mes mos ins pe to res e agri men so res da rão no tí cia, pelo 
mes mo in ter mé dio, dos lu ga res apro pri a dos para a fun da ção de po vo a ções, 
aber tu ra de es tra das e qua is quer ou tras ser vi dões, bem como para as sen to
de es ta be le ci men tos pú bli cos; e o di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas pro po rá
ao Go ver no Impe ri al as re ser vas que jul gar con ve ni en tes. 
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Art. 77. As ter ras re ser va das para fun da ção das po vo a ções se rão
di vi di das, con for me o Go ver no jul gar con ve ni en te, em lo tes ur ba nos e ru ra is
ou so men te nos pri me i ros. Estes não se rão ma i o res de 10 bra ças de fren te e
50 de fun do. Os ru ra is po de rão ter ma i or ex ten são, se gun do as cir cuns tân ci as
o exi gi rem, não ex ce den do, po rém, cada lote de 400 bra ças de fren te so bre
ou tras tan tas de fun do. 

De po is de re ser va dos os lo tes que fo rem ne ces sá ri os para aquar -
te la men tos, for ti fi ca ções, ce mi té ri os (fora do re cin to das po vo a ções) e qua is quer
ou tros es ta be le ci men tos e ser vi dões pú bli cas, será o res tan te dis tri bu í do pe los
po vo a do res a tí tu lo de afo ra men to per pé tuo, de ven do o foro ser fi xa do sob
pro pos ta do di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas, e sen do sem pre o la u dê mio,
em caso de ven da, a qua ren te na. 

Art. 78. Os lo tes, em que de vem ser di vi di das as ter ras des ti na das à 
fun da ção de po vo a ções, se rão me di dos com fren te para as ruas e pra ças, tra ça -
das com an te ce dên cia, dan do o di re tor-geral das Ter ras Pú bli cas as pro vi dên -
ci as ne ces sá ri as para a re gu la ri da de e for mo su ra das po vo a ções. 

Art. 79. O foro es ta be le ci do para as ter ras as sim re ser va das, e o
la u dê mio pro ve ni en te das ven das de las se rão apli ca dos ao cal ça men to das
ruas e seu afor mo se a men to, à cons tru ção de cha fa ri zes e de ou tras obras de
uti li da de das po vo a ções, in clu in do a aber tu ra e con ser va ção de es tra das
den tro do dis tri to que lhes for mar ca do. Se rão co bra dos, ad mi nis tra dos e
apli ca dos pela for ma que pres cre ver o go ver no quan do man dar fun dar a
po vo a ção, e en quan to esta não for ele va da à ca te go ria de vila. Nes te caso, a
mu ni ci pa li da de pro ve rá so bre a co bran ça e ad mi nis tra ção do re fe ri do foro,
não po den do dar-lhes ou tra apli ca ção que não seja a aci ma men ci o na da. 

Art. 80. A re qui si ção para a re ser va de ter ras pú bli cas, des ti na -
das à cons tru ção na val, será fe i ta pelo mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Ma ri nha, de po is de ob ti dos os es cla re ci men tos e in for ma ções
ne ces sá ri as, seja da re par ti ção ge ral das ter ras pú bli cas, seja de em pre ga dos 
da Ma ri nha ou de par ti cu la res. 

Art. 81. As ter ras re ser va das para o dito fim fi ca rão sob a ad mi -
nis tra ção da Ma ri nha, por cuja re par ti ção se no me a rão os guar das que de vem
vi gi ar na con ser va ção de suas ma tas e de nun ci ar aos ju í zes con ser va do res do
art. 87 aque les que, sem le gí ti ma au to ri za ção cor ta rem ma de i ras a fim de se rem
pu nidos com as pe nas do art. 2 da Lei nº 601 de 18 de se tem bro de 1850. 

CAPÍTULO VII
Das ter ras de vo lu tas si tu a das nos li mi tes do Impé rio com

pa í ses es tran ge i ros

Art. 82. Den tro da zona de 10 lé guas con tí gua aos li mi tes do
Impé rio com pa í ses es tran ge i ros, e em ter ras de vo lu tas que o go ver no
pre ten der po vo ar, es ta be le cer-se-ão co lô ni as mi li ta res. 
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Art. 83. Para o es ta be le ci men to de tais co lô ni as não é ne ces sá rio
que pre ce da à me di ção; po rém, esta de ve rá ser fe i ta, logo que for es ta be le ci da
a co lô nia, por ins pe to res e agri men so res es pe ci a is, a quem se rão da das
ins tru ções par ti cu la res para re gu lar a ex ten são que de vem ter os ter ri tó ri os
que fo rem me di dos den tro da zona de 10 lé guas, bem como a ex ten são dos
qua dra dos ou lo tes em que hão de ser sub di vi di dos os ter ri tó ri os me di dos. 

Art. 84. De li be ra do o es ta be le ci men to das co lô ni as mi li ta res, o
Go ver no mar ca rá o nú me ro de lo tes que hão de ser dis tri bu í dos gra tu i ta -
men te aos co lo nos e aos ou tros po vo a do res na ci o na is e es tran ge i ros; as
con di ções des sa dis tri bu i ção, e as au to ri da des que hão de con fe rir os tí tu los.

Art. 85. Os em pre sá ri os que pre ten de rem fa zer po vo ar qua is quer 
ter ras de vo lu tas com pre en di das na zona de 10 lé guas nos li mi tes do Impé rio
com pa í ses es tran ge i ros, im por tan do para elas, à sua cus ta, co lo nos na ci o na is
ou es tran ge i ros, de ve rão di ri gir suas pro pos tas ao Go ver no Impe ri al, por
in ter mé dio do di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas, sob as ba ses: 1º) da con ces são
aos di tos em pre sá ri os de 10 lé guas em qua dro ou o seu equi va len te para
cada co lô nia de 1.600 al mas, sen do as ter ras de cul tu ra, e 400, sen do cam pos 
pró pri os para cri a ção de ani ma is; 2º) de um sub sí dio para aju da da em pre sa,
que será re gu la do se gun do as di fi cul da des que ela ofe re cer. 

Art. 86. As ter ras as sim con ce di das de ve rão ser me di das à cus ta
dos em pre sá ri os pe los ins pe to res e agri men so res, na for ma que for de sig na da
no ato da con ces são. 

CAPÍTULO VIII
Da con ser va ção das ter ras de vo lu tas e alhe i as

Art. 87. Os ju í zes mu ni ci pa is são os con ser va do res das ter ras
de vo lu tas. Os de le ga dos e sub de le ga dos exer ce rão tam bém as fun ções de
con ser va do res em seus dis tri tos e, como tais, de ve rão pro ce der ex-of fi cio
con tra os que co me te rem os de li tos de que tra ta o ar ti go se guin te e re me ter, 
de po is de pre pa ra dos, os res pec ti vos au tos ao juiz mu ni ci pal do ter mo para 
o jul ga men to fi nal. 

Art. 88. Os ju í zes mu ni ci pa is, logo que re ce be rem os au tos men ci o -
na dos no ar ti go an te ce den te, ou che gar ao seu co nhe ci men to, por qual quer
meio, que al guém se tem apos sa do de ter ras de vo lu tas ou der ri ba do seus
ma tos, ou ne les lan ça do fogo, pro ce de rão ime di a ta men te ex-of fi cio con tra os
de lin qüen tes, pro ces san do-os pela for ma por que se pro ces sam os que vi o lam
as pos tu ras mu ni ci pa is e im pon do-lhes as pe nas do art. 2º da lei nº 601, de
18 de se tem bro de 1850. 

Art. 89. O mes mo pro ce di men to te rão, a re que ri men to dos pro pri e -
tá ri os, con tra os que se apos sa rem de suas ter ras, e ne las der ri ba rem ma tos,
ou lan ça rem fogo, con tan to que os in di ví du os que pra ti ca rem tais atos não
se jam he réus con fi nan tes. Nes te caso so men te com pe te ao he réu pre ju di ca do a 
ação ci vil. 
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Art. 90. Os ju í zes de di re i to, nas cor re i ções que fi ze rem, in ves ti -
ga rão se os ju í zes mu ni ci pa is põem todo o cu i da do em pro ces sar os que
co me te rem tais de li tos; e os de le ga dos e sub de le ga dos em cum prir as obri -
ga ções que lhes im põe o art. 87; e fa rão efe ti va a sua res pon sa bi li da de,
im pon do-lhes, no caso de sim ples ne gli gên cia, mul ta de cin qüen ta a du zen tos
mil réis, e, no caso de ma i or cul pa, pri são até três me ses. 

CAPÍTULO IX
Do re gis tro das ter ras pos su í das

Art. 91. To dos os pos su i do res de ter ras, qual quer que seja o tí tu lo
de sua pro pri e da de, ou pos ses são, são obri ga dos a fa zer re gis trar as ter ras,
que pos su í rem, den tro dos pra zos mar ca dos pelo pre sen te re gu la men to, os
qua is se co me ça rão a con tar, na cor te, e Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, da data 
fi xa da pelo mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio e nas
pro vín ci as, da fi xa da pelo res pec ti vo pre si den te. 

Art. 92. Os pra zos se rão 1º, 2º e 3º: o 1º de dois anos, o 2º de um
ano, e o 3. de seis me ses. 

Art. 93. As de cla ra ções para o re gis tro se rão fe i tas pe los pos su i -
do res, que as es cre ve rão, ou fa rão es cre ver por ou trem em dois exem pla res
igua is, as si nan do-os am bos, ou fa zen do-os as si nar pelo in di ví duo, que os
hou ver es cri to, se os pos su i do res não sou be rem es cre ver. 

Art. 94. As de cla ra ções para o re gis tro das ter ras pos su í das por
me no res, ín di os, ou qua is quer cor po ra ções, se rão fe i tas por seus pais, tu to -
res, cu ra do res, di re to res, ou en car re ga dos da ad mi nis tra ção de seus bens, e
Ter ras. As de cla ra ções, de que tra tam este e o ar ti go an te ce den te, não con fe -
rem al gum di re i to aos pos su i do res. 

Art. 95. Os que não fi ze rem as de cla ra ções por es cri to nos pra zos 
es ta be le ci dos se rão mul ta dos pe los en car re ga dos do re gis tro na res pec ti va
fre gue sia: fin do o pri me i ro pra zo em vin te e cin co mil réis, fin do o se gun do
em cin qüen ta, e fin do o ter ce i ro em cem mil réis. 

Art. 96. As mul tas se rão co mu ni ca das aos ins pe to res da te sou ra ria,
e co bra das exe cu ti va men te, como dí vi das da Fa zen da Na ci o nal. 

Art. 97. Os vi gá ri os de cada uma das fre gue si as do Impé rio são
os en car re ga dos de re ce ber as de cla ra ções para o re gis tro das ter ras, e os
in cum bi dos de pro ce der a esse re gis tro den tro de suas fre gue si as, fa zen -
do-o por si, ou por es cre ven tes, que po de rão no me ar, e ter sob sua res pon -
sa bi li da de.

 Art. 98. Os vi gá ri os, logo que for mar ca da a data do pri me i ro
pra zo de que tra ta o art. 91, ins tru i rão a seus fre gue ses da obri ga ção, em
que es tão, de fa ze rem re gis trar as ter ras, que pos su í rem, de cla ran do-lhes o
pra zo, em que o de vem fa zer, as pe nas em que in cor rem, e dan do-lhes to das
as ex pli ca ções que jul ga rem ne ces sá ri as para o bom cum pri men to da re fe ri da
obri ga ção. 
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Art. 99. Estas ins tru ções se rão da das nas mis sas con ven tu a is,
pu bli ca das por to dos os me i os, que pa re ce rem ne ces sá ri os para o co nhe ci -
men to dos res pec ti vos fre gue ses. 

Art. 100. As de cla ra ções das ter ras pos su í das de vem con ter: o
nome do pos su i dor, de sig na ção da fre gue sia, em que es tão si tu a das; o
nome par ti cu lar da si tu a ção, se o ti ver; sua ex ten são, se for co nhe ci da; e seus
li mi tes. 

Art. 101. As pes so as, obri ga das ao re gis tro, apre sen ta rão ao
res pec ti vo vi gá rio os dois exem pla res, de que tra ta o art. 93; e sen do con -
fe ri dos por ele, achan do-os igua is e em re gra, fará em am bos uma nota,
que de sig ne o dia de sua apre sen ta ção; e as si nan do as no tas de am bos os
exem pla res, en tre ga rá um de les ao apre sen tan te para lhe ser vir de pro va
de ha ver cumpri do a obri ga ção do re gis tro, guar dan do o ou tro para fazer
esse re gis tro.

Art. 102. Se os exem pla res não con ti ve rem as de cla ra ções ne ces sá -
ri as, os vi gá ri os po de rão fa zer aos apre sen tan tes as ob ser va ções con ve ni en tes 
a ins trui-los do modo por que de vem ser fe i tas es sas de cla ra ções no caso de
que lhes pa re çam não sa tis fa zer elas ao dis pos to no art. 100, ou de con te rem
er ros no tó ri os; se po rém as par tes in sis ti rem no re gis tro de suas de cla ra ções
pelo modo por que se acha rem fe i tas, os vi gá ri os não po de rão re cu sá-las. 

Art. 103. Os vi gá ri os te rão li vros de re gis tro por eles aber tos,
nu me ra dos, ru bri ca dos e en cer ra dos. Nes ses li vros lan ça rão por si, ou por
seus es cre ven tes, tex tu al men te, as de cla ra ções, que lhes fo rem apre sen ta das, e
por esse re gis tro co bra rão do de cla ran te o emo lu men to cor res pon den te ao
nú me ro de le tras, que con ti ver um exem plar, a ra zão de dois re a is por le tra, 
e do que re ce be rem fa rão no tar em am bos os exem pla res. 

Art. 104. Os exem pla res, que fi ca rem em po der dos vi gá ri os, se rão
por eles emas sa dos, e nu me ra dos pela or dem, que fo rem re ce bi dos, no tan do
em cada um a fo lha do li vro, em que foi re gis tra do. 

Art. 105. Os vi gá ri os, que ex tra vi a rem al gu ma das de cla ra ções,
não fi ze rem o re gis tro, ou nele co me te rem er ros, que al te rem, ou tor nem
inin te li gí ve is os no mes, de sig na ção, ex ten são, e li mi tes, de que tra ta o art. 100
des te re gu la men to, se rão obri ga dos a res ti tu ir os emo lu men tos, que ti ve rem 
re ce bi do pe los do cu men tos, que se ex tra vi a rem de seu po der ou fo rem mal
re gis tra dos, e além dis to so fre rão a mul ta de cin qüen ta a du zen tos mil-réis,
sen do tudo co bra do exe cu ti va men te. 

Art. 106. Os pos su i do res de ter ras, que fi ze rem de cla ra ções
fal sas, so fre rão a mul ta de cin qüen ta a du zen tos mil réis; e con for me a
gra vi da de da fal ta po de rá tam bém lhes ser im pos ta a pena de um a três
me ses de pri são. 

Art. 107. Fin dos os pra zos es ta be le ci dos para o re gis tro, os exem -
pla res emas sa dos se con ser va rão no ar qui vo das pa ró qui as, e os li vros de
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re gis tro se rão re me ti dos ao de le ga do do di re tor-ge ral das Ter ras Pú bli cas
da pro vín cia res pec ti va, para em vis ta de les for mar o re gis tro ge ral das ter -
ra e pos su í das na pro vín cia, do qual se en vi a ra có pia ao su pra di to di re tor
para a or ga ni za ção do re gis tro ge ral das ter ras pos su í das no Impé rio. 

Art. 108. To das as pes so as, que ar ran ca rem mar cos, e es ta cas
divisó ri as, ou des tru í rem os si na is, nú me ros, e de cla ra ções, que se gra varem
nos di tos mar cos, ou es ta cas, e em ár vo res, pe dras na ti vas etc., se rão punidas
com a mul ta de du zen tos mil réis, além das pe nas a que es ti ve rem su je i tas
pe las leis em vi gor. 

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 30 de ja ne i ro de 1854. 

Luís Pe dre i ra do Cou to Fer raz 

Extra í do de Co leção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1850. Tomo XI. Par te 1. Rio de Ja ne i ro, Tipo -
gra fia Na ci o nal, 1851. Págs. 267-269.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.3 – LEI DOS CÍRCULOS (ALTERAÇÃO DA LEI
ELEITORAL DE 1846) – LEI Nº 842 (19 SETEMBRO  1855)

DECRETO Nº 842, DE 19 DE SETEMBRO DE 1855

Alte ra a Lei de 19 de agos to de 1846.

Hei por bem san ci o nar e man dar que se exe cu te a re so lu ção se guin te
da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va. 
 Art. 1º A Lei de 19 de agos to de 1846 será ob ser va da com as

se guin tes al te ra ções: 
§ 1º Os mem bros das Jun tas de Qu a li fi ca ção, e os das me sas das

Assem bléi as Pa ro qui a is, que têm de ser ti ra dos den tre os ele i to res e su plen tes,
con for me a dis po si ção do art. 8º, e se guin tes da dita lei, se rão ele i tos dois
pe los re fe ri dos ele i to res, e na sua fal ta pe las pes so as de sig na das no art. 10, e 
dois pe los su plen tes, e na sua fal ta pe las pes so as de sig na das no art. 12,
po den do os vo tos re ca ir em qua is quer ci da dãos da pa ró quia que te nham as 
qua li da des para ele i tor. 

§ 2º A ele i ção dos se cre tá ri os e es cru ta do res dos co lé gi os ele i to ra is
con ti nu a rá a ser fe i ta por es cru tí nio se cre to, vo tan do po rém cada ele i tor em
dois no mes so men te. Se rão se cre tá ri os os dois mais vo ta dos e es cru ta do res
os dois ime di a tos em vo tos. 

§ 3º As pro vín ci as do Impé rio se rão di vi di das em tan tos dis tri tos 
ele i to ra is quan tos fo rem os seus de pu ta dos à Assem bléia Ge ral. 

§ 4º A pri me i ra di vi são será fe i ta pelo go ver no, ou vi dos os pre si -
den tes das pro vín ci as, e só por lei po de rá ser al te ra da. Na di vi são guar da rá
o go ver no as se guin tes ba ses: 

1ª) as fre gue si as de que se com pu ser cada dis tri to ele i to ral se rão
uni das en tre si sem in ter rup ção; 



2ª) os di fe ren tes dis tri tos ele i to ra is de cada pro vín cia se rão de -
sig na dos por nú me ros or di na is e igua is, quan to for pos sí vel, em po pu la ção
de pes so as li vres. 

§ 5º O Go ver no de sig na rá para ca be ça de cada Dis tri to Ele i to ral
aci da de ou vila mais cen tral, onde se re u ni rão em um só co lé gio no dia
mar ca do para a ele i ção dos de pu ta dos à Assem bléia Ge ral e no edi fí cio, que 
o go ver no tam bém de sig nar, to dos os ele i to res do dis tri to; e de po is de ob ser -
va das as for ma li da des para a or ga ni za ção do co lé gio, e as mais de que tra ta
o ca pí tu lo 1. do tí tu lo 3. da lei, pro ce de rão a ele i ção de um de pu ta do, vo tan do
cada ele i tor por cé du la não as si na da e es cri ta em pa pel for ne ci do pela mesa. 
Re co lhi dos os vo tos em es cru tí nio se cre to, con ta dos e apu ra dos, fi ca rá ele i to
de pu ta do o ci da dão que ob ti ver ma i o ria ab so lu ta de vo tos. 

§ 6º Se nin guém ob ti ver ma i o ria ab so lu ta de vo tos, pro ce der-se-á 
ime di a ta men te a se gun do es cru tí nio, vo tan do cada ele i tor uni ca men te em
um dos qua tro ci da dãos mais vo ta dos no pri me i ro es cru tí nio. Se ain da no
se gun do es cru tí nio nin guém ob ti ver ma i o ria ab so lu ta de vo tos, pro ce der-se-á
ime di a ta men te a ter ce i ro, vo tan do cada ele i tor uni ca men te em um dos dois
ci da dãos mais vo ta dos no se gun do es cru tí nio, e fi ca rá ele i to de pu ta do o
que ob ti ver ma i o ria ab so lu ta de vo tos. No caso de em pa te de ci di rá a sor te,
e aque le con tra quem ela de ci dir será de cla ra do su plen te. 

§ 7º Fora do caso da úl ti ma par te do pa rá gra fo an te ce den te, fin da 
a re e le i ção de de pu ta do, pro ce der-se-á à ele i ção de um su plen te, ob ser van do-se
a res pe i to dela o mes mo que fica de ter mi na do para a ele i ção de de pu ta dos. 

§ 8º Tan to para o de pu ta do, como para o su plen te, ser vi rá de
di plo ma uma có pia au tên ti ca da ata, dis pen sa da a re mes sa da có pia. des ti -
na da à Câ ma ra da Ca pi tal pela dis po si ção do art. 79 da lei. 

§ 9º O go ver no, não obs tan te a re gra es ta be le ci da no § 5., po de rá
sub di vi dir em mais de um co lé gio os dis tri tos em que pela dis se mi na ção da 
po pu la ção for mu i to di fí cil a re u nião de to dos os ele i to res em um só co lé gio,
com tan to que nun ca a dis tân cia do lu gar em que se re u nir o co lé gio seja
me nor de trin ta lé guas de sua ex tre mi da de. 

§ 10. Qu an do o dis tri to ti ver mais de um co lé gio, re u ni dos os ele i -
to res em cada um de les nos edi fí ci os de sig na dos pelo go ver no, e ob ser va -
das as for ma li da des in di ca das no § 5., pro ce de rão á ele i ção na for ma do
mes mo pa rá gra fo, de ven do po rém a cé du la de cada ele i tor con ter dois no mes,
um para de pu ta do e ou tro para su plen te, sem que se faça essa de sig na ção.
re co lhi dos, con ta dos e apu ra dos os vo tos, se la va rá a ata, que será no mes mo
ato trans cri ta no li vro das no tas do ta be lião do lu gar e as si na da pela mesa e
ele i to res que o qui se rem, sen do obri ga do o dito ta be lião a dar logo tras la do
a quem o re que rer. Des ta ata con ti nu a rão a ser ex tra í das as três có pi as de
que tra ta o art. 79 da lei, sen do po rém re me ti da à Câ ma ra Mu ni ci pal da
ca be ça do dis tri to a que era des ti na da à da ca pi tal da pro vín cia. 
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§ 11. A re mes sa das atas nun ca de i xa rá de ser fe i ta pelo cor re io
den tro do pra zo, e com to das as for ma li da des pres cri tas no art. 79 da lei,
ain da quan do por du pli ca ta haja de che gar par ti cu lar men te ao seu des ti no. 

§ 12. Trin ta dias de po is do mar ca do para a ele i ção à Câ ma ra
Mu ni ci pal da ca be ça do dis tri to, re u ni da com os ele i to res do res pec ti vo
Co lé gio, que se rão con vo ca dos, fará com eles a apu ra ção, pro ce den do na
for ma dos arts. 85, 86 e 87 da lei. 

O ci da dão que re u nir ma i o ria de vo tos será de cla ra do de pu ta do
e su plen te o seu ime di a to, ain da que só te nham ma i o ria re la ti va. Os di plo mas
se rão ex pe di dos pela Câ ma ra Mu ni ci pal na for ma do art. 88 da lei. 

§ 13. O ci da dão que for ele i to de pu ta do por mais de um dis tri to
terá op ção do dis tri to que qui ser re pre sen tar e será subs ti tu í do pelo res pec -
ti vo su plen te, e na fal ta des te pro ce der-se-á à nova ele i ção. A op ção será fe i ta
den tro de três dias de po is da ve ri fi ca ção dos po de res; e na fal ta dela a
pre fe rên cia se re gu la rá pela dis po si ção do art. 124 da lei. 

§ 14. As Pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e Ser gi pe da rão mais dois
de pu ta dos, e mais um a de Pi a uí. 

§ 15. A ele i ção dos mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is será
tam bém fe i ta por dis tri tos, guar dan do-se a res pe i to de las as mes mas re gras
es ta be le ci das para a ele i ção dos de pu ta dos, e al te ran do-se o seu nú me ro da
ma ne i ra de cla ra da no pa rá gra fo se guin te. 

§ 16. A Assem bléia Pro vin ci al da Ba hia terá 42 mem bros, a três
por dis tri to: a de Mi nas Ge ra is 40, a dois por dis tri to; a de Per nam bu co 39, a 
três por dis tri to; a de São Pa u lo 36, a qua tro por distrito a do Rio de Ja ne i ro, 
tan tos quan tos de rem os seus dis tri tos à ra zão de 5, ex ce tu a dos o Dis tri to
ou Dis tri tos da Cor te, e seu mu ni cí pio; a do Ce a rá 32, a do Pará 30, a dez
por dis tri to; a das Ala go as e Pa ra í ba 30, a seis por dis tri to; a de Ser gi pe 24, a 
seis por dis tri to; a do Pi a uí 24, a oito por Dis tri to; as de Go iás, do Rio Gran de
do Nor te e Mato Gros so 22, a onze por dis tri to; as de San ta Ca ta ri na, Espí ri to
San to, Ama zo nas e Pa ra ná 20.

§ 17. Nas pro vín ci as que ti ve rem um só dis tri to ele i to ral o go ver no
di vi di rá pe los co lé gi os do mes mo dis tri to o nú me ro dos mem bros de que se 
com pu ser a Assem bléia Pro vin ci al, ele gen do cada co lé gio o nú me ro so men te
dos que hou ver de dar.

§ 18. Os dis tri tos ou sub di vi sões do dis tri to que de rem até qua tro 
mem bros à Assem bléia Pro vin ci al da rão dois su plen tes; os que de rem cin co 
até seis mem bros, da rão três su plen tes; os que de rem sete até oito, da rão
qua tro su plen tes; e as sim por di an te.

§ 19. Fica re vo ga do o art. 111 da lei.§ 20. Os pre si den tes de
pro vín cia e seus se cre tá ri os, os co man dan tes de Armas e ge ne ra is em che fe, 
os ins pe to res de Fa zen da ge ral e pro vin ci al, os che fes de po lí cia, os de le ga dos
e sub de le ga dos, os ju í zes de Di re i to e mu ni ci pa is, não po de rão ser vo ta dos
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para mem bros das as sem bléi as pro vin ci a is, de pu ta dos ou se na do res dos
co lé gi os ele i to ra is dos dis tri tos em que eer cem au to ri da de ou ju ris di ção. Os
vo tos que re ca í rem em tais em pre ga dos se rão re pu ta dos nu los.

Art. 2º Fi cam re vo ga das to das as dis po si ções em con trá rio. 
Luís Pe dre i ra do Cou to Fer raz, do meu Con se lho, mi nis tro e

se cre tá rio do Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nham en ten di do e
faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em de ze no ve de se tem bro de mil
oi to cen tos e cin qüen ta e cin co, tri gé si mo quar to da Inde pen dên cia e do
Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.

Luís Pe dre i ra do Cou to Fer raz 

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do 
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 115-117.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.4 – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL –
LEI Nº 1.082 (18 AGOSTO 1860) 

Alte ra a Lei nº 387 de 19 de agos to
de 1846, e o De cre to nº 842 de 19 de se tem bro
de 1855, so bre ele i ções.

Hei por bem san ci o nar e man dar que se exe cu te a re so lu ção se guin te 
da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va: 
 Art. 1º – A Lei nº 387 de 19 de agos to de 1846, e o De cre to nº 842

de 19 de se tem bro de 1855 se rão ob ser va dos com as se guin tes al te ra ções: 
§ 1º – Ne nhu ma pro vín cia dará me nos de dois de pu ta dos à

Assem bléia Ge ral. 
§ 2º – As pro vín ci as do Impé rio se rão di vi di das em dis tri tos ele i -

to ra is de três de pu ta dos cada um. Qu an do po rém de rem só dois de pu ta -
dos, ou o núme ro des tes não for múl ti plo de três, ha ve rá um ou dois dis tri -
tos de dois de pu ta dos. 

§ 3º – Ha ve rá tan tos co lé gi os ele i to ra is quan tas fo rem as ci da des
e vi las do Impé rio, con tan to que ne nhum de les te nha me nos de vin te ele i to res. 
Nos mu ni cí pi os po rém em que se não ve ri fi car este nú me ro, os res pec ti vos
ele i to res for ma rão co lé gio com os da ci da de ou vila do mes mo dis tri to que
fi car mais pró xi ma, ex ce to quan do dis ta rem en tre si mais de trin ta lé guas
por ter ra, caso em que po de rá ha ver co lé gio de me nos de vin te ele i to res. 

§ 4º – Os de pu ta dos à Assem bléia Ge ral se rão ele i tos por ma i o ria 
re la ti va de vo tos. 

§ 5º – Não ha ve rá su plen tes de de pu ta dos à Assem bléia Ge ral.
No caso de mor te do de pu ta do, op ção por ou tro dis tri to, ou per da do seu
lu gar por qual quer mo ti vo, pro ce der-se-á à nova ele i ção no res pec ti vo dis tri to.

§ 6º – A ele i ção dos mem bros das Assem bléi as pro vin ci a is far-se-á
da mes ma ma ne i ra que a dos de pu ta dos à Assem bléia Ge ral, fi can do re vo -
ga da a dis po si ção do pa rá gra fo de zes se te do ar ti go pri me i ro do de cre to de
19 de se tem bro de 1855, e dis tri bu in do-se o nú me ro que com pe te à cada pro -



vín cia, nos ter mos do pa rá gra fo de zes se is do mes mo ar ti go, pe los no vos
dis tri tos, na pro por ção do nú me ro de de pu ta dos que cada um de les ele ger. 

§ 7º – As dis po si ções dos pa rá gra fos quar to e quin to são ex ten si vas
aos mem bros das Assem bléi as Pro vin ci a is. 

§ 8º – Nos dis tri tos ele i to ra is, que ti ve rem mais de um co lé gio, o
Go ver no de sig na rá para a apu ra ção ge ral dos vo tos a Câ ma ra Mu ni ci pal da 
ci da de ou vila mais im por tan te dos mes mos dis tri tos. 

§ 9º – Os ele i to res, de que tra ta o pa rá gra fo doze do ar ti go pri me i ro 
do de cre to de 19 de se tem bro de 1855, são uni ca men te os do co lé gio, que se
re ú ne na ci da de ou vila, ca be ça do dis tri to ele i to ral, e suas fun ções li mi tam-se
a as sis tir ao ato da apu ra ção, e re cla mar con tra qual quer ir re gu la ri da de,
que nela ob ser vem, lan çan do-se a re cla ma ção na ata res pec ti va. Po de rão
po rém as sis tir aque le ato e usar do mes mo di re i to de re cla ma ção os ele i to -
res dos de ma is co lé gi os do dis tri to. 

§ 10 – O go ver no na cor te e os pre si den tes nas pro vín ci as fi xa rão
o nú me ro de ele i to res que deva dar cada pa ró quia, na ra zão de um ele i tor
por trin ta vo tan tes, con for me a me nor das qua li fi ca ções fe i tas nos anos de
1857, 1858 e 1859, con tan to po rém que ne nhu ma pa ró quia de me nos ele i to res
do que o nú me ro apro va do na atu al le gis la tu ra, nem te nha au men to ma i or
que a me ta de des se nú me ro. 

Se fal tar al gu ma das qua li fi ca ções aci ma apon ta das, re gu la rá a
me nor das duas que exis ti rem; ha ven do ape nas uma, esta; e na fal ta das
três, a do cor ren te ano. 

§ 11 – Qu an do de uma ou mais pa ró qui as se hou ver des mem bra do,
ter ri tó rio para as ane xar a ou tra, ou para for mar nova Pa ró quia, esta ou
aque la jun ta men te com as que per de rão ter ri tó rio não da rão ma i or nú me ro
de ele i to res do que de ram an tes da al te ra ção, ou quan do re u ni das na ele i ção
da atu al le gis la tu ra, sal vo o au men to per mi ti do no pa rá gra fo an te ce den te.

A dis tri bu i ção do nú me ro de ele i to res, que deve to car a cada
uma de las, será fe i ta so bre a base da qua li fi ca ção an te ri or ao des mem bra -
men to.

§ 12 – Nas pa ró qui as que so fre rem al te ra ção em seus ter ri tó ri os,
ou que fo rem cri a das de po is da exe cu ção des ta lei, far-se-á a dis tri bu i ção do 
nú me ro de seus ele i to res se gun do a re gra es ta be le ci da no pa rá gra fo an te ce -
den te, 

§ 13 – As in com pa ti bi li da des es ta be le ci das pelo pa rá gra fo vin te
do ar ti go pri me i ro do de cre to de 19 de se tem bro de 1855 com pre en dem os
ju í zes de ór gãos, e os subs ti tu tos des tes, bem como os dos fun ci o ná ri os
de sig na dos no mes mo de cre to, que ti ve rem es ta do no exer cí cio dos res pec -
ti vos car gos den tro dos qua tro me ses an te ri o res à ele i ção se cun dá ria. 

§ 14 – A in com pa ti bi li da de dos fun ci o ná ri os efe ti vos, a que se
re fe re o pa rá gra fo an te ce den te, e o vi gé si mo do ar ti go pri me i ro do de cre to
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de 19 de se tem bro de 1855, sub sis te ain da em todo o dis tri to ele i to ral, se
não ti ve rem de i xa do seis me ses an tes da ele i ção se cun dá ria o exer cí cio dos
res pec ti vos car gos, em vir tu de de re nún cia, de mis são, aces so ou re mo ção. 

§ 15 – Os pra zos mar ca dos nos dois pa rá gra fos an te ce den tes ficam
re du zi dos a três me ses para a pri me i ra ele i ção de de pu ta dos que se fi zer
em virtude des ta lei; bem como nos ca sos da dis so lu ção da Câ ma ra dos
De pu ta dos. 

§ 16 – A ele i ção de ele i to res da pró xi ma le gis la tu ra terá lu gar no
úl ti mo do min go de de zem bro des te ano. 

Art. 2º – A or ga ni za ção dos no vos dis tri tos ele i to ra is se fará de
con for mi da de com o pa rá gra fo se gun do do ar ti go pri me i ro, aten den do o
Go ver no na ane xa ção dos atu a is dis tri tos, quan to for pos sí vel a sua in te gri -
da de e con ti güi da de.

 Fe i ta a di vi são e de sig na ção de que tra tam os pa rá gra fos se gun do,
ter ce i ro, oi ta vo, dé ci mo e dé ci mo pri me i ro do ar ti go pri me i ro, não po de rão
ser al te ra das se não por lei. 

Art. 3º – Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
João de Alme i da Pe re i ra Fi lho, do meu con se lho, mi nis tro e

se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do, e
faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em de zo i to de agos to de mil oi to -
cen tos e ses sen ta, tri gé si mo nono da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

João de Alme i da Pe re i ra Fi lho 

João Lus to sa da Cu nha Pa ra na guá 
Tran si tou na Chan ce la ria do Impé rio em 20 de agos to de 1860. –

Jo si no do Nas ci men to Sil va. 
Pu bli ca do na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em

20 de agos to de 1860. – José Bo ni fá cio Nas cen tes de Azam bu ja.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol I. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 123-125.
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103.5 – CIRCULARES DE TEÓFILO OTTONI AOS ELEITORES
DE SENADORES DE MINAS GERAIS  (1860) 

DEDICATÓRIA

Se nho res!
O pe que no tra ba lho que vai sair à luz é todo ins pi ra ção vos sa. 
A ge ne ro si da de com que nes tes úl ti mos, três anos sem dis tin ção

de par ci a li da des, me ha ve is ga lar do a do in ci tou-me a pu bli car uma ex po si ção
de mi nha mo des ta vida po lí ti ca e um ju í zo cri ti co so bre os fa tos con tem po -
râ ne os em que eu pu des se ter tido par ti ci pa ção. Con fes so que um dos fins a 
que mi ra va era pro var que não sou in dig no da vos sa con fi an ça. Quem sabe
se er rei o alvo?! 

Em todo caso es tou con ven ci do que os meus no bres com pro vin -
ci a nos hão de aco lher com bon da de o meu es cri to por que a sin ge le za e sin -
ce ri da de são do tes al ta men te apre ci a dos nas mon ta nhas de Mi nas Ge ra is. 

E os meus no bres com pro vin ci a nos sa bem que, se ando des va i ra do,
não é por que in ten ci o nal men te que i ra afas tar-me do ca mi nho di re i to. 

Meus er ros nas cem do en ten di men to e não da von ta de. 
Vos so de di ca do com pro vin ci a no 

Teó fi lo Be ne di to Otto ni

ADVERTÊNCIA

Qu an do fo ram para o pre lo as pri me i ras fo lhas des ta mi nha
cir cu lar não es ta va ain da fe i ta a di vi são ele i to ral da pro vín cia de Mi nas Ge ra is.

So men te o úl ti mo ca pí tu lo foi es cri to de po is que, co nhe ci da a
di vi são, me de li be rei a so li ci tar es pe ci al men te o voto dos Srs. ele i to res do 
2º dis tri to. 

As fre gue si as que com põem o 2º dis tri to cri a do pelo De cre to
nº 2.636, de 5 do cor ren te mês, são as se guin tes: 

§ 1º) Ti ra das do 2º dis tri to cri a do pelo De cre to nº 842, de 19 de
se tem bro de 1855 (dis tri to de Pi tan gui): Pi tan gui, Pa ta fu fo, Bom Des pa cho,



Sant’Anna de S. João Aci na São Gon ça lo do Pará, Ma te us Leme, San ta
Qu i té ria, Do res do Inda iá, Mo ra da Nova, Ta bule i ro Gran de e Sete La go as.

§ 2º) Ti ra das do 3º dis tri to (Sa ba rá): Sa ba rá, Ra po sos, Con go nhas
do Sa ba rá, Ca e té, Lapa, Cur ral d’El-Rei, Ca pe la Nova do Be tim, Pi e da de da
Pa ra o pe ba, San ta Lu zia, San tís si mo Sa cra men to da Bar ra do Je qui ti bá, San to
Antô nio do Rio Aci ma, La goa San ta, Con ta gem, Ma to si nhos, Ro ças No vas,
S. João Bap tis ta do Mor ro Gran de e Tra i ras. 

§ 3º) Ti ra dos do 4º dis tri to (Ita bi ra): Ita bi ra, S. José da La goa, S.
Gon ça lo do Rio Aba i xo, S. Mi guel do Pi ra ci ca ba, san ta Bár ba ra, s. Do min gos
do Pra ta, Mor ro de Gas par Soa res, San ta na de Co ca is, Ca tas Altas de Mato
Den tro, santa na dos Fer ros, Antô nio Dias Aba i xo, Ta qua ru çu, Sant’Anna do 
Alfié, Jo a né sia e Cu i e té. 

§ 4º) Ti ra das do 5º dis tri to (ser ro): Con ce i ção, Nos sa se nho ra do
Por to e Ta pe ra. 

§ 5º) Ti ra da do 6º dis tri to (Di a man ti na); Fre gue sia de Cur ve lo. 
Srs., ele i to res! 
Mais uma vez am bi ci o no ser re pre sen tan te da Na ção. 
So li ci to uma ca de i ra na Câ ma ra tem po rá ria. 
Aí pode co lo car-me à von ta de dos ele i to res, sem de pen dên cia de

re fe ren da.
 Se for ele i to, ten ci o no em pe nhar-me na mi lí cia ati va da po lí ti ca. 
E não o po de rei fa zer com van ta gem sem man da do ex plí ci to e

sig ni fi ca ti vo. 
Este deve ba se ar-se na enun ci a ção fran ca das mi nhas as pi ra ções. 
Re le var-me-eis, pois, se vou fa lar de mim mais am pla men te do

que é de es ti lo em tais oca siões. 
Sigo a pra xe dos an ti gos. 
Não era so men te quan do ple i te a vam ele i ções po pu la res que os

ro ma nos se ex pli ca vam para com a Na ção. 
Não co ra vam de es cre ver para os con tem po râ ne os a nar ra ti va

dos atos de sua vida, por mais mo des tos que fos sem. 
O es cri tor ti nha con fi an ça nos cos tu mes sin ge los de seus con ci -

da dãos. 
E os ci da dãos aco ro ço a vam es sas ma ni fes ta ções, lon ge de con -

de ná-las por imo des tas.
Ple ri que suam ipsi vi tam nar ra re, fi du ci am po ti us mo rum quanm

ar ro gan ti am ar bi tra ti: nec id Ru ti lio et Sca u ro ci tra fi dem aut ob trec ta ti o ni fuit. 
Fir ma do nes tes exem plos, ou sa rei pôr di an te dos vos sos olhos o

meu mo des to pas sa do. 
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Ao me nos po de rei pro var-vos que des de mais ten ros anos te nho
sido cons tan te ser vi dor da li ber da de e do Go ver no cons ti tu ci o nal. 

“A edu ca ção, diz Cap fi gue, de i xa em cada um de nós um selo
in de lé vel – as mu dan ças ul te ri o res não pe ne tram além da epi der me; nas ce mos 
e mor re mos com a mes ma idéia ou o mes mo sen ti men to.” 

I
O VERDOR DOS ANOS

Eu con ta va ape nas 13 anos de ida de quan do em 1821 eco ou pelo
Bra sil o gri to da li ber da de. 

Le van ta do no Por to em 24 de agos to de 1820, re per cu tiu su ces si -
va men to no Pará, na Ba hia, e che gou ao Rio de Ja ne i ro a 26 de fe ve re i ro de
1821. 

Foi uma faís ca elé tri ca que, pas san do atra vés do es pí ri to pa trió ti co
de meu pai, o Sr, Jor ge Be ne di to Otto ni, bra sou-me tam bém a jo vem ima gi -
na ção. 

E que ao ado les cen te anal fa be to ar vo rou em can tor da idéia re ge -
ne ra do ra. 

Era o tem po das emo ções pa trió ti cas. Pri me i ro a li ber da de, de po is
a in de pen dên cia, fo ram o as sun to de meus en sa i os poé ti cos, des ses co muns
nos ver des anos e de que não res tam ves tí gi os nem na me mó ria dos au to res.

Mas que ob ti nham apla u sos nas re u niões en tu siás ti cas da épo ca, 
e que as sim en ca re ci am a meus olhos o pe que no ca be dal de in te li gên cia que 
con ce deu-me a na tu re za, e en ra i za vam no meu es pí ri to as idéi as li be ra is. 

Foi de sen ro lan do di an te de mim os no vos ho ri zon tes que ia abrir 
aos ho mens ilus tra dos o es ta be le ci men to de um go ver no li vre que meu pai
pas sou-me das li das co mer ci a is, em que me es ta va ini ci an do, para o ban co
dos es tu dos in ter mé di os. 

Esti mu la do por tão no bre emu la ção, cedo apren di o que no
Ser ro-Frio se po dia en si nar, e achei-me nes ta Ba bi lô nia, pro cu ran do ha bi li -
tar-me para ser vir o meu país. 

Ma tri cu la do na aca de mia de ma ri nha, apli quei-me, como é pró -
prio dos es tu dan tes agui lho a dos pelo amor da gló ria e pela ne ces si da de de
con quis tar po si ção. 

A pri me i ra pra ça na cor po ra ção ci en tí fi ca da ma ri nha é a de
as pi ran te. 

Ou tro ra os fi lhos dos gran des, ain da que idi o tas, ti nham o di re i to
de as sen tar pra ça de guar das-ma ri nhas, e os des cen den tes de qua tro avós
no bres à de as pi ran tes, isto an tes mes mo de se ma tri cu la rem na aca de mia. 
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Os pa i sa nos como eu, que não ti nham qua tro avós no bres, só
po di am con quis tar o di re i to à pra ça de as pi ran tes ob ten do apro va ção ple na
em to das as ma té ri as do 1º ano. 

Eu es tu da va o 1º ano em 1827. 
Era mi nis tro da ma ri nha o fa le ci do Sr. Mar quês de Ma ce ió, que,

ape sar da que las re gras es ta be le ci das nas dis po si ções or gâ ni cas da aca de mia,
no meio do ano le ti vo, por puro fa vor, man dou que as sen tas sem pra ça de
as pi ran tes di ver sos con dis cí pu los meus, pa i sa nos como eu, e que, por tan to,
só po di am ob ter as duas es tre las sen do no fim do ano apro va dos ple na men te 
em to das as ma té ri as. 

E, como o mo ti vo do fa vor se di zia ser o apro ve i ta men to dos
agra ci a dos, ale guei o meu di re i to, re que ren do que se ve ri fi cas se, me di an te
as in for ma ções aca dê mi cas, se eu es ta va em cir cuns tân ci as idên ti cas, e re cla -
man do no caso afir ma ti vo igual da de de tra ta men to. 

Como nun ca pro cu rei pa dri nhos, o meu re que ri men to fi cou
ati ra do na po e i ra da se cre ta ria, e no en tan to tive de fa zer ato an tes de ob ter o
des pa cho.

O ato era pre si di do pelo meu pre za do mes tre, o Sr. che fe-de-es qua -
dra José de Sousa Cor reia, o qual con vi dou os exa mi na do res para não me
ar güí rem so men te so bre o pon to sor te a do, po rém sim va ga men te so bre as
ma té ri as do 1º ano, acres cen tan do a res pe i to do exa mi nan do pa la vras de
tan to ob sé quia que, se aqui as omi to, é por que as sim o pede a mo dés tia, e
não por que não me fi cas sem in de le vel men te gra va das na me mó ria agra de ci da.

Assis tia aos exa mes como di re tor da aca de mia o fa le ci do che -
fe-de-es qua dra, Sr. Di o go Jor ge de Bri to. E por fe li ci da de mi nha, pou cos
dias de po is, o Sr. Di o go Jor ge de Bri to era en car re ga do do Mi nis té rio da
Ma ri nha, em lu gar do Sr. Mar quês de Ma ce ió, e em so lu ção a mi nha re cla -
ma ção ex pe dia a se guin te.

PORTARIA

“Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, aten den do ao que lhe re pre sen tou
o alu no des sa aca de mia Theó fi lo Be ne di to Otto ni, e a cons tar da in for ma ção 
que Vm. dera a seu res pe i to em ofí cio de 28 do mês pró xi mo fin do ter ele
so bres sa í do en tre to dos os alu nos aca dê mi cos como o me lhor es tu dan te, há
por bem con fe rir-lhe a pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha,
con ce den do-lhe para esse efe i to as dis pen sas ne ces sá ri as. O que par ti ci po a
Vmº para sua in te li gên cia e exe cu ção. Deus guar de a Vmo. Paço, em 2 de
de zem bro de 1827. – Di o go Jor ge de Bri to – Sr. José de Sousa Cor reia. 

Assim, o 1º ato de mi nha vida cí vi ca era um pro tes to em nome
do prin cí pio da igual da de con sa gra da na Cons ti tu i ção, e ob ti nha em re sul ta do 
uma dis tin ção ho no rí fi ca: – a pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da ma ri nha.
Nun ca hou ve nem na ar ma da por tu gue sa nem na ar ma da bra si le i ra no bre ou
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ple beu que as sen tas se pra ça de as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha se não o 
es tu dan te de que reza a por ta ria que aca bo de trans cre ver. 

E, se a esta sin gu la ri da de se acres cen tar a cir cuns tân cia dos hon ro -
sos fun da men tos da pro mo ção, cre io que, se des cul pa rá o meu pe que no
amor pró prio, se guar do cu i da do sa men te um tal per ga mi nho. 

Os tri un fos aca dê mi cos não en cham mi nha am bi ção, e o as pi ran te 
gra du a do em guar da-ma ri nha, do mi na do pe las ins pi ra ções que o ha vi am
ar ran ca do do te lô nio mer can til, não ces sa va de en tre ter o fogo sa gra do do
pa tri o tis mo. 

So bra va-lhe o tem po para ga nhar o pão, ex pli can do ge o me tria,
para es tu dar suas li ções de as tro no mia ou cál cu lo di fe ren ci al, e ao mes mo
tem po para ocu par-se de po lí ti ca. 

Cedo foi ad mi ti do à so ci e da de de Eva ris to e de Vas con ce los, que 
o aca ri ci a vam como que pres sa gi an do-lhe bri lhan tes des ti nos. 

De Eva ris to o as pi ran te gra du a do em guar da-ma ri nha teve a
dis tin ta hon ra de ser ex pli ca dor de ge o me tria. 

No cé le bre Clu be dos Ami gos Uni dos, de que ori gi na ri a men te
pro ve io o gran de Ori en te do Pas se io Pú bli co, foi se cre tá rio o as pi ran te
gra du a do em guar da-ma ri nha. Este clu be nas ceu sob os aus pí ci os (falo só
dos mor tos) de Antô nio José do Ama ral, José Au gus to Cé sar de Me ne ses,
João Men des Vi a na, João Pe dro Ma i nart, Epi fâ nio José Pe dro so, Dr. Jo a quim
José da Sil va e Antô nio Ro dri gues Mar tins. Um dos pre si den tes ho no rá ri os
do clu be era o Dr. Ci pri a no José Ba ra ta de Alme i da.

Oh! for tes pe jo ra que pas si 
Me cum sepe viri.     

O Clu be dos Ami gos Uni dos teve mais in fluên cia do que se pen sa 
na Re vo lu ção de 7 de abril. 

O se cre tá rio dos Ami gos Uni dos se mul ti pli ca va es cre ven do
para a im pren sa da qui e de Mi nas. 

Na Astréa pu bli ca va as car tas as si na das Jo vem Per nam bu ca no,  e,
não es tan do ain da, por fal ta de ida de, no gozo dos di re i tos po lí ti cos, ace i ta va
para seus es cri tos a res pon sa bi li da de le gal que no bre men te lhe con ce dia
um dis tin to ofi ci al do nos so exér ci to, fi lho de Per nam bu co, cujo nome as
con ve niên ci as man dam que se cale, e que ain da hoje con ser va pu ras suas
cren ças do ver dor dos anos.

 No Astro de Mi nas, em S. João d’el-Rei, e no Eco do Ser ro, na Di a -
man ti na, fa zia-se sen tir a ati vi da de do es cri vi nha dor. 

Re la ci o na do com os pa tri o tas de ma i or con si de ra ção, por eles fui 
le va do em 1829 à mesa pa ro qui al da fre gue sia do Sa cra men to, pre si di da
pelo res pe i tá vel Sr. Con se lhe i ro Fran cis co Go mes de Cam pos, hoje pro cu ra dor 
da Co roa e so be ra nia na ci o nal. 
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Escru ta dor, eu fiz abs tra ção da mi nha far da de guar da-ma ri nha,
para so men te lem brar-me que era ci da dão.

Dis cu ti com ca lor uma ques tão de or dem que afe ta va a pes soa
do en tão mi nis tro da Gu er ra, o sr. ge ne ral Jo a quim de Oli ve i ra Alva res, que 
pro pus fos se mul ta do. 

Se já não es ta va no li vro ne gro, fui ins cri to nes se dia, não só por que
o meu dis cur so foi tal vez in con ve ni en te, como prin ci pal men te por que ex ci tou
os apla u sos do povo li be ral. 

Daí co me çou para mim a per se gui ção po lí ti ca que o pri me i ro
re i na do le gou ao se gun do, e que pre sen te men te me atro pe la. 

Ti nha com ple ta do o cur so da aca de mia de ma ri nha sem per der,
ape sar das dis tra ções re fe ri das, o lu gar de pri me i ro es tu dan te.

 E por isso foi che io de con fi an ça que re que ri li cen ça para con ti nu ar 
na Aca de mia Mi li tar os es tu dos ma te má ti cos. 

Será di fí cil crê-lo mas não ob ti ve per mis são para ma tri cu lar-me. 
Estu da va, po rém, como ou vin te por es pe ci al fa vor do len te de

me câ ni ca, o Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res, hoje Vis con de de Ita bo raí,
que me dis tin guia como es tu dan te e como cor re li gi o ná rio po lí ti co. 

Ao sair da aca de mia eu me com pra zia mu i tas ve zes em acom pa -
nhar o meu dig no mes tre ao te lô nio de Eva ris to. 

Não sei onde o Sr. Ro dri gues Tor res en le va va mais o seu dis cí pu lo, 
se na aca de mia, ini ci an do-o nas fór mu las de Fran co e ur e de Po is son, se nas
pa les tras do li vre i ro pa tri o ta, ex pli can do as be las te o ri as de Jef fer son, de
que S. Ex.a era ca lo ro en co mi as ta e elo qüen te ex po si tor. 

Um es tu dan te que na que le tem po ti nha as boas gra ças de seu
mes tre, se esse mes tre era o Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res, in cor ria por
esse sim ples fato no de sa gra do do go ver no. Não era pre ci so que o es tu dan te
ti ves se sido es cru ta dor li be ral em uma ele i ção pa ro qui al. 

Foi, pois, uma ques tão de Esta do se pa rar o dis cí pu lo do mes tre,
e na se cre ta ria da Ma ri nha há de exis tir, para ver go nha da que la épo ca, o
re gis tro das por ta ri as ex pe di das ao co man dan te da com pa nhia dos guar das 
ma ri nhas, para fa zer um guet apens ao ou vin te do Sr. Ro dri gues Tor res. 

Ordens de em bar que para a Cos ta d’África e para o Ba i xo Ama -
zo nas, ins pe ções de sa ú de, já pelo ci rur gião dos guar das-ma ri nhas, já pelo
fí si co e ci rur gião-mór da ar ma da, tudo foi pos to em prá ti ca para que eu não 
ou vis se as li ções do Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res. 

Já se vê que o mi nis tro não po dia de i xar de tri un far, e tive de
con si de rar-me fe liz ace i tan do ba i xa do pos to de guar da-ma ri nha, e con sen -
tin do, pe sa ro so, que se cor tas se a mi nha car re i ra de en ge nhe i ro, em que tal vez
me te ria ha bi li ta do para ser vir me lhor o meu país. 

Era isto em 1830. 
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Se pa rei-me do meu mes tre, que cá fi cou no Rio de Ja ne i ro re di -
gin do o Inde pen den te, en quan to eu trans por ta va para Mi nas uma pe que na
ti po gra fia, e ia lá pu bli car a Sen ti ne la do Ser ro.

 O JORNALISMO E O PROGRAMA DO VERDOR DOS ANOS 

A Sen ti ne la do Ser ro era o pe rió di co a que du ran te a vi a gem do
Impe ra dor pela pro vín cia de Mi nas o Re pú bli co bra da va da qui:

 “Olá da Sen ti ne la do Ser ro, aler ta!” 
Aler ta es ta va a Sen ti ne la! 
No dia 3 de abril de 1831 che gou-nos um ex pres so en vi a do pelo

Sr, José Fe li ci a no Pin to Co e lho da Cu nha, hoje ba rão de Co ca is. 
Co mu ni ca va-nos este hon ra do mi ne i ro as lu tu o sas ce nas das

gar ra fa das nas no i tes de 13 e 14 de mar ço no Rio de Ja ne i ro, pe dia con se lho
so bre a si tu a ção, e as se gu ra va da sua par te e da de seus ilus tres ir mãos que
to dos de bem gra do sa cri fi ca ri am vida e for tu na pela li ber da de. 

No dia 3 de abril eu fa zia uma pro cla ma ção aos ser ra nos, cha -
man do-os às ar mas, para de i tar por ter ra a ti ra nia. 

No dia 6, mais de 500 pes so as, in clu si ve to das as au to ri da des
po pu la res, se re u ni ram no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal e subs cre ve ram os
se guin tes ar ti gos, que vou trans cre ver do n. 32 da Sen ti ne la do Ser ro, pu bli ca da
a 9 de abril do mes mo ano, e, por tan to, dois dias ape nas de po is da Re vo lu ção
de 7 de abril no Rio de Ja ne i ro, fi ze mos no Ser ro no dia 6 o mes mo que os
ba i a nos ha vi am fe i to no dia 4. Esta si mul ta ne i da de pro va que mo ral men te
a re vo lu ção já es ta va con su ma da por todo o Bra sil, em ra zão dos de sa cer tos
do go ver no. 

Era pre si den te dos con fe de ra dos o fa le ci do Sr, João Ino cên cio de
Aze re do Cou ti nho. Eu era o se cre tá rio. For mou-se no ato da re u nião uma
ca i xa mi li tar com 11:000$. Ante ce den te men te se ha via com pra do todo o
chum bo, pól vo ra, sa li tre e ar ma men to que ha via no co mér cio da Vila do
Prín ci pe, como tudo cons ta do ci ta do n. 32 da Sen ti ne la do Ser ro.

São es tes os ar ti gos do com pro mis so ju ra do pu bli ca men te e com
a ma i or so le ni da de no dia 6 de abril de 1831: 

“Os ci da dãos aba i xo-as si na dos, que ren do evi tar a anar quia que
ame a ça todo o Bra sil por ca u sa das de sor dens que têm tido lu gar no Rio de
Ja ne i ro, se obri gam aos se guin tes ar ti gos, e cada um de per si con sen te em
ser tra ta do como tra i dor e ini mi go quan do se não pres te, pela ma ne i ra aba i xo
de cla ra da, para a de fe sa da pá tria e da li ber da de: 

“Art. 1º) Pois que pelo có di go cri mi nal se im põe aos bra si le i ros a
obri ga ção de re sis tir ás or dens ile ga is, e, vis to que os ab so lu tis tas po dem
lan çar mão de pri sões ar bi trá ri as para ne u tra li zar os es for ços aos li be ra is,
com pro me tem-se a re pe lir os aba i xo-as si na dos, for ça pela for ça, e a ti rar da
pri são qual quer ci da dão que não es te ja le gal men te pre so. Para este efe i to
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logo que al gum do as so ci a dos sou ber que está pre so al gum ci da dão con vi -
da rá a quan tos en con trar, e, di ri gin do-se ao lu gar da pri são, exa mi na rá se
há or dem para ela, e ha ven do-a, se é le gal, e, logo que o não seja, ti rar-se-á o 
pre so à for ça de ar mas. 

“Art. 2º) Logo que che guem no tí ci as que con ti nu am as de sor dens
no Rio de Ja ne i ro, os ci da dãos aba i xo-as si na dos se re u ni rão nes te mes mo
lu gar para con cor re rem com as quan ti as pre ci sas para uma ca i xa mi li tar,
que ser vi rá para sus ten tar os guar das na ci o na is de fora, que de vem ser
cha ma dos, e para pa gar sol do aos que ti ve rem de mar char con tra os ab so lu -
tis tas e a fa vor dos pa tri o tas.

“Art. 3º) To dos os as so ci a dos as sen ta rão pra ça na guar da na ci o -
nal logo que a Câ ma ra Mu ni ci pal a es ta be le ça, e pro mo ve rão a união en tre
os guar das na ci o na is, e o en tu si as mo pela ca u sa da li ber da de, por to das as
ma ne i ras que es ti ve rem ao seu al can ce. 

“Art. 4º) Se an tes de che ga rem no tí ci as do Rio de Ja ne i ro hou ver
cer te za que as Di vi sões, de Mi nas-No vas, ou de ou tra qual quer par te, mar cham
tro pas para o Ser ro, ou que no Ouro Pre to re ben tou tam bém a lava re vo lu ci o -
ná ria, re u nir-se-ão ime di a ta men te to dos os as so ci a dos, aqui ou em ou tro
lu gar, pro mo ve rão a re u nião da Câ ma ra Mu ni ci pal o mais bre ve pos sí vel,
con vo ca rão to dos os ci da dãos para con cor re rem ao lar go da Ca va lha da e aí
se alis ta rem em di fe ren tes com pa nhi as, as qua is se or ga ni za rão em ba ta -
lhões, na for ma da re pre sen ta ção do Con se lho, a fim de ope rar em de fe sa da
pá tria e da li ber da de. 

“Art. 5º) Se a se gu ran ça in di vi du al e as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
fo rem ata ca das aqui com es tron do e es cân da lo, ou quan do che guem as no tí ci as
em que fa lam os ar ti gos an te ce den tes logo de po is da re u nião, e, se esta não
for pos sí vel, an tes dela, e logo que che guem as no tí ci as, se man da rá to car a
re ba te em to das as igre jas da vila, a fim de se re u nir o povo em de fe sa da
pá tria.” 

Qu an do os ci da dãos ju ra vam ele tri za dos os ar ti gos aci ma foi o
en tu si as mo le va do ao de lí rio com a le i tu ra do se guin te ofí cio de al gu mas
das prin ci pa is se nho ras do país, que ofe re ci am suas jói as, seus ser vi ços e
uma quo ta para a ca i xa mi li tar. A pri me i ra as si na tu ra é de uma das ma tro nas 
mais ve ne rá ve is que te nho co nhe ci do, já pe las suas vir tu des do més ti cas e
exem plar ca ri da de, já pela sua ele va da in te li gên cia e re ti dão de es pí ri to.
Falo da Ex.ma Sra. D. Ma ria Sa lo mé Per pé tua de Qu e i ro ga, mãe do Ex.mo
Sr. Dr. Ber nar di no José de Qu e i ro ga, tron co ilus tre de uma ilus tre e es ti má vel
des cen dên cia. 

Eis o ofí cio: 
“Se nho res: As aba i xo as si na das, con ven ci das da uti li da de que

se gu ra men te deve re sul tar da re u nião pa trió ti ca de seus con ci da dãos em
prol da li ber da de, e ten do no tí cia das pres ta ções vo lun tá ri as que os mes mos 
têm fe i to de suas pes so as e vi das, e de seus bens, la men tan do a fra que za do
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seu sexo, que as im pe de de em pu nhar as ar mas para a de fe sa co mum, vêm
ofe re cer es pon ta ne a men te para a ca i xa mi li tar suas jói as, seus ser vi ços,
quan do se jam ne ces sá ri os. 

'Além das ofer tas aci ma de cla ra das, onze das aba i xo-as si na das
ofe re cem mais para a mes ma ca i xa 850$. 

Vila do Prín ci pe, 6 de abril de 1831.
Ma ria Sa lo mé Per pé tua de Qu e i ro ga · · · · · · · · · 100$000
Te o do ra L. de Aze re do Cou ti nho · · · · · · · · · · · · 100$000
Ber nar di na Flo ra de Qu e irós · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Ana Erme lin da de Qu e i ro ga · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Mar ce li na Emí lia de Ma ga lhães · · · · · · · · · · · · · 100$000
Eu fro si na Per pé tua de Qu e i rós · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Car lo ta Jo a qui na da Fon se ca · · · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Fran cis ca Do ro téia de Pa di lha· · · · · · · · · · · · · · · 100$000
Ana Bo ni fá cia de Lima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   50$000
Ma ria Na za ré de Qu e i rós
Ma ria Sa lo mé de Qu e irós
Ma ria de Na za ré de Qu e irós
Mana Sa lo mé Aze re do Cou ti nho
Ma ria Flo ra de Cas tro Les sa
Po li ce na Ale xan dri na da Fon se ca
Fir mi a na Hen ri que ta da Fon se ca
Ma ria Car lo ta da Fon se ca
Ma ria Na za ré de Lima
Eu frá sia Au gus ta de Lima.’’

 Do dia 4 até o dia 22 de abril foi o Ser ro uma pra ça de ar mas, de
cuja re vol ta aber ta con tra o Go ver no Ge ral eu as su mi com pra zer a prin ci pal
res pon sa bi li da de. 

Na no i te de 22, de 10 para 11 ho ras, um ex pres so que meu pai, o
Sr. Jor ge Be ne di to Otto ni, me ex pe di ra de Ouro Pre to, trou xe-nos a no tí cia
da Re vo lu ção de 7 de abril e da ab di ca ção do Impe ra dor. 

Instan ta ne a men te a ci da de ilu mi nou-se, ban das de mú si ca acom -
pa nha vam a guar da cí vi ca e a po pu la ção em mas sa, que até ao rom per do
dia per cor reu as ruas, can tan do hi nos pa trió ti cos, en tre vi vas à li ber da de, à
Re vo lu ção de 7 de abril, ao re da tor da Sen ti ne la do Ser ro etc., etc. 

Nes sa no i te, sem a ge ne ro sa e enér gi ca in ter ven ção do re da tor da 
Sen ti ne la do Ser ro, os pri me i ros ím pe tos do povo tri un fan te te ri am sido fa ta is a
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al guns pou cos de sa fe tos à nova or dem de co i sas e mes mo a pes so as ino fen -
si vas. 

Entre os hi nos e os vi vas re pe tia-se com fu ror o gri to de guer ra
dos dias an te ce den tes: – Aba i xo o ti ra no! – Mor ram os por tu gue ses! – Mor ra o
Japi açu! Como de sig na vam o ou vi dor da co mar ca, de sem bar ga dor Antô nio
José Vi cen te da Fon se ca, ma gis tra do se ve ro, e que por efe i to de suas con vic ções
ha via de sa pro va do o nos so mo vi men to re vo lu ci o ná rio. 

 A exa cer ba ção dos es pí ri tos prog nos ti ca va ce nas hor ro ro sas;
mas mi nha in fluên cia, gra ças a Deus era imen sa. A por ta do ou vi dor, de po is
de uma cena tu mul tu o sa, pude con se guir si lên cio e aten ção. Aren guei o
povo, pre gan do e exi gin do mo de ra ção e ge ne ro si da de, e pe din do que os –
mor ras – so men te eco as sem con tra o ti ra no, e que não man chás se mos com
ex ces sos cri mi no sos a bela vi tó ria que nos sos ir mãos flu mi nen ses aca ba vam 
de ga nhar. 

Mi nha pa la vra ti nha au to ri da de, e cou be-me a gló ria de sal var
um ma gis tra do hon ra do e os por tu gue ses que re si di am na po vo a ção, al guns
dos qua is até fra ter ni za vam com as nos sas idéi as. Não fal ta ain da hoje na
ci da de do Ser ro tes te mu nhas do fato. 

Re vo lu ci o ná rio da vés pe ra, o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro era o
or de i ro tipo no dia do tri un fo. 

Não sig ni fi ca este pro ce di men to que eu hou ves se de apro var a
di re ção que os mo de ra dos iam dar à re vo lu ção. 

O 7 de abril foi um ver da de i ro jour née des du pes. Pro je ta do por
ho mens de idéi as li be ra is mu i to avan ça das, ju ra do so bre o san gue dos
Ca ne cas e dos Ra te cliffs, o mo vi men to ti nha por fim o es ta be le ci men to do
go ver no do povo por si mes mo, na sig ni fi ca ção mais lata da pa la vra. 

Se cre tá rio do Clu be dos Ami gos Uni dos, ini ci a do em ou tras so ci e -
da des se cre tas, que nos úl ti mos dois anos es pre i ta vam so men te a oca sião de 
dar com se gu ran ça o gran de gol pe, eu vi com pe sar apo de ra rem-se os mo de -
ra dos do leme da re vo lu ção, eles que só na úl ti ma hora ti nham ape la do
co nos co para o ju í zo de Deus! 

O re da tor da Sen ti ne la do Ser ro acre di ta va, como o sá bio Carnot,
que a li ber da de não é um de va ne io, e me nos que fos se mos tra da ao ho mem
só para que este se las ti mas se de não po der gozá-la. 

O re da tor da Sen ti ne la do Ser ro não po dia ad mi tir que fos se mera
ilu são esse bem tão uni ver sal men te pre fe ri do a to dos os bens, e sem o qual
não tem a pos se dos ou tros a me nor va lia. 

Ao re da tor da Sen ti ne la do Ser ro di zia o co ra ção que a li ber da de é
pos sí vel, que o seu re gi me é fá cil e mais es tá vel que o dos go ver nos ar bi trá ri os 
de qual quer de no mi na ção. 

Mas ain da na agi ta ção e de va ne io da luta o re da tor da Sen ti ne la
do Ser ro nun ca so nhou se não de mo cra cia pa cí fi ca, a de mo cra cia da clas se
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mé dia, a de mo cra cia da gra va ta la va da, a de mo cra cia que com o mes mo
asco re pe le o des po tis mo das tur bas ou a ti ra nia de um só. 

Ao pas so que cen su ra va os che fes do Par ti do Li be ral Mo de ra do,
por que des vir tu a vam a re vo lu ção, de que se ha vi am apo de ra do, a Sen ti ne la 
do Ser ro com mais ener gia es ti ma ti za va os ex ces sos anár qui cos apla u di dos
pe las fo lhas de mo crá ti cas da cor te. 

Daí nas ceu que a Sen ti ne la do Ser ro mais de uma vez foi in vo ca da
como au to ri da de con tra os de sor de i ros, trans cri ta na Au ro ra por Eva ris to e
no Inde pen den te pelo Sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res hoje vis con de de
Ita bo raí. 

Pa re ce-me ain da hoje que eu era ló gi co den tro do cír cu lo das
mi nhas con vic ções. Cen su ra va, é ver da de, al guns ím pe tos do nos so Ca va ig nac
de so ta i na: mas era so men te em co mu nhão com o Sr. Di o go Antô nio Fe i jó e
com as no ta bi li da des par la men ta res do úl ti mo qua triê nio que eu ad mi tia a
pos si bi li da de de ob ter-se uma re for ma mais li be ral em a nos sa Cons ti tu i ção.

A or dem de idéi as que de po is de 14 de ju lho pre do mi nou no
go ver no de 7 de abril não me agra da va por cer to. E, se a de mo cra cia cri as se
en tão uma opo si ção re gu lar, eu me não che ga ria pro va vel men te para os
mo de ra dos Po rém, a opo si ção co me çou a re vol ver na cor te e na Ba hia os
mais pe ri go sos ins tin tos da nos sa so ci e da de, cha mou em seu apo io a es pa da
de sol da dos in dis ci pli na dos, quan do se tra ta va da so lu ção das mais gra ves
ques tões cons ti tu ci o na is. 

Órgão e de fen sor da de mo cra cia pa cí fi ca, o re da tor da Sen ti ne la
do Ser ro em tal con tin gên cia pre fe riu acos tar-se ao prin cí pio mo nár qui co,
con tan to que a mo nar quia fi zes se por meio de re for mas le ga is na Cons ti tu i ção
lar gas con ces sões ao prin cí pio de mo crá ti co. 

Aí vai o pro gra ma e ex po si ção de mo ti vos que o re da tor da Sen ti ne la 
do Ser ro ofe re ceu à con si de ra ção dos le i to res no seu art. nº 43 de 25 de ju nho 
de 1831. Note-se bem que é o de mo cra ta pa cí fi co que logo de po is de 7 de
abril pro põe aos mo nar quis tas li be ra is a tran sa ção de prin cí pi os, me di an te a
qual se de vem fun dir as duas nu an ças do par ti do li be ral. 

ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“Tre zen tos anos de es cra vi dão não po dem bem pre pa rar um
povo para en trar no gozo da mais per fe i ta li ber da de. Um povo edu ca do sob 
o des po tis mo, sem idéi as al gu mas so bre a or ga ni za ção do cor po so ci al, de
mais im bu í do pe los seus ti ra nos em prin cí pi os er rô ne os, fa to res do des po tis mo, 
pre ci sa de óti mos gui as para se não des va i rar e per der nas ig no ra das ve re das
que de vem con du zi-lo ao tem plo da di vi na li ber da de. Maus gui as, po dem
levá-lo aos hor ro res da anar quia, ou en tre gá-lo de novo às gar ras do po der
ab so lu to. Estes os dois me do nhos ca cho pos que ame a ça ram a nau do Esta do
des de os pri me i ros en sa i os que fi ze mos para a nos sa re ge ne ra ção po lí ti ca. Ora
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a anar quia, ora o des po tis mo, pa re cia tra gar-nos, ape sar da no bre re sis tên cia
de al guns es pí ri tos ge ne ro sos; mas em 1824 de fi ni ti va men te su pôs-se não
ha ver mais an tí do to con tra o des po tis mo. Esta ter rí vel su po si ção e a fa di ga
pro du zi da por uma luta in fru tu o sa ger mi na ram a apá ti ca in di fe ren ça po lí ti ca,
que como epi de mi ca men te gras sou em todo o Bra sil nos anos de 1825 e
1826, e mes mo em 1827. 

“A ca u sa da ra zão e da pá tria es ta va de ses pe ra da; o des po tis mo
pa re cia in fa lí vel, e a ig no rân cia per su a dia a não pou cos bra si le i ros que por
não es ta rem em con ta to di re to com o Go ver no po di am es pe rar sos se go no
caos do ab so lu tis mo. As fa lan ges da ti ra nia sen si vel men te en gros sa vam;
mas de ou tro lado os de pu ta dos, afo i tan do-se a de fen der na tri bu na na ci o nal
os di re i tos ina u fe rí ve is do povo so be ra no ti nham dado ca lor à im pren sa
para de be lar a ti ra nia. Des de en tão co me çou o re ba te con tra os tra i do res
que nos opri mi am, os cla rins da li ber da de con se gui ram mu i to, acor da ram o 
povo do le tar go, ma ni fes ta ram-lhe as tra i ções do po der e a ne ces si da de de
de ba tê-lo, fi ze ram-lhe apre ci ar as do çu ras da li ber da de, e as sim o obri ga ram a
cor rer às ar mas e lan çar por ter ra o ti ra no. Este re sul ta do ma ra vi lho so e
qua se ines pe ra do é de vi do à es pan to sa re vo lu ção que ope rou no es pí ri to
na ci o nal a im pren sa li vre! Há cin co anos (fa la mos pelo que vi mos na nos sa
pro vín cia) eram apon ta dos como te me rá ri os e lou cos os ci da dãos que ti nham
co ra gem para ad vo gar a ca u sa da li ber da de, ou mes mo de fen der essa Cons -
ti tu i ção ilu só ria com que o dés po ta nos quis em ba lar.

“O – que me im por ta? – po lí ti co es ta va ge ne ra li za do; a ma i or
par te dos ci da dãos fu gia a to dos os atos pú bli cos. Hoje os ci da dãos têm co nhe -
ci do que a sua fe li ci da de ou des gra ça de pen de es sen ci al men te do an da men -
to do cor po po lí ti co; que to dos os sa cri fí ci os se de vem fa zer para evi tar os hor -
ro res do des po tis mo; já nin guém ousa ne gar a so be ra nia da Na ção, e o con -
se qüen te di re i to que tem qual quer povo para al te rar e mo di fi car sua Cons ti -
tu i ção; que nin guém pode ser pu ni do se não em vir tu de das leis; em uma
pa la vra, co nhe ce mos nos sos di re i tos e es ta mos na fir me re so lu ção de
sus ten tá-los. Mas por ven tu ra está na mes ma li nha de per fe i ção o co nhe ci -
men to de nos sos de ve res? O amor da ver da de nos obri ga a di zer que não. 

“E nem a edu ca ção que ti ve mos nos ha bi li tou para es tar mos hoje 
ao ní vel dos ame ri ca nos do nor te.

“Fal tam-nos a ins tru ção e mo ra li da de po lí ti ca, que tan to dis tin -
guem es tes nos sos con ter râ ne os. Mas de sen ga ne mo-nos; se ti ver mos ju í zo, 
ba que ou para sem pre o des po tis mo, qual quer ten ta ti va de seus sa té li tes
ser vi rá so men te para co bri-los (se é pos sí vel) de ma i or opró brio: é pre ci so,
po rém, re co nhe cer mos que nas atu a is cir cuns tân ci as a pró pria uti li da de nos
re co men da mu i ta pru dên cia, cir cuns pec ção e in te i ra con fi an ça na re pre sen -
ta ção na ci o nal, ou, para me lhor di zer, na Câ ma ra dos De pu ta dos, en quan to ela
mar char, como até ago ra, den tro da ór bi ta que lhe tra çou a lei fun da men tal. A
Câ ma ra dos De pu ta dos é atu al men te o úni co cen tro de re u nião que pode
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con ser var li ga das as pro vín ci as, pres tes a des gar rar-se; a Câ ma ra dos De pu -
ta dos é o úni co po der a quem não fal ta ain da o apo io da opi nião pú bli ca, e
por isso o úni co ca paz de opor di ques à im pe tu o sa tor ren te da anar quia,
fo men ta da por al guns am bi ci o sos, que que rem ser me lhor aqui nho a dos, e
pe los ab so lu tis tas, que pre ten dem, anar qui san do o Bra sil, fa zer ver ao mun do
que não so mos dig nos da li ber da de que con quis ta mos. A Sen ti ne la do Ser ro
nun ca per ten ceu ao par ti do das me i as me di das; pelo con trá rio, en quan to
exis tiu o ti ra no ape lou cons tan te men te para os gol pes na ci o na is, con sa grou
em suas pá gi nas o sa gra do di re i to da in sur re i ção; mas hoje, ca ros pa trí ci os,
o des po tis mo caiu, e, se nos afas ta mos da ór bi ta da lei, nos ar ris ca mos a
per der o mu i to que te mos ga nho pelo pou co que nos res ta a ga nhar, e que o 
tem po pode tra zer se re na men te. 

“É, pois, mis ter sa cri fi car mos al gu ma co i sa de nos sas opi niões;
isto pro tes ta fa zer o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro. 

“Por exem plo, so mos de opi nião que, se aos dois can di da tos da
Nova Luz, os Srs. Bráu lio e Ma nu el de Car va lho Pais de Andra de, se jun tas se o
Sr. Ver gue i ro, te ría mos uma óti ma re gên cia: mas, se a Assem bléia em sua
sa be do ria ou mes mo em sua mo de ra ção nos der ou tros qua is quer re gen tes
(que con tu do não se rão por cer to Cle men tes Pe re i ras) nem por isso de cla ra -
re mos guer ra a re pre sen ta ção na ci o nal, nem a essa re gên cia. So mos de opi -
nião que se deve len ta men te re pu bli ca ni zar a Cons ti tu i ção do Bra sil, cer ce an do as
fa ta is atri bu i ções do po der mo de ra dor, or ga ni zan do em as sem bléi as pro vin ci a is
os Con se lhos Ge ra is de Pro vín cia, abo lin do a vi ta li ci e da de do Se na do, e isto des de
já. Mas se, con tra a nos sa hu mil de opi nião, a Câ ma ra dos De pu ta dos se
con ser var es ta ci o ná ria, nem por isso ape la re mos para gol pes da na ção; mas, 
pelo con trá rio, con ti nu a re mos a re pro var al ta men te to dos os me i os vi o len tos,
que po dem le var-nos à anar quia e de po is ao des po tis mo mi li tar, que opri -
me a qua se to das as cha ma das re pú bli cas da Amé ri ca ex-es pa nho la. Ain da 
as sim, pois, re co men da re mos obe diên cia aos de cre tos le ga is da Assem -
bléia Ge ral; es pe ra re mos pela pró xi ma le gis la tu ra, e, fa zen do ver aos nos sos 
pa trí ci os a ne ces si da de de ate nu ar le gal men te o de ma si a do vi gor que a
Cons ti tu i ção dá ao sem pre fu nes to ele men to mo nár qui co, apon ta re mos
pelo nome os de pu ta dos ami gos das re for mas cons ti tu ci o na is, para se rem
re e le i tos, e os de pu ta dos es ta ci o ná ri os ou re tró gra dos, não para os in sul tar,
mas para que o povo os ex clua da re pre sen ta ção na ci o nal. Esta mos in ti ma -
men te con ven ci dos de que só as sim po de re mos mar char em se gu ran ça para 
o es ta do de per fe i ção e fe li ci da de a que se ele vou a pá tria dos Was hing ton,
dos Jef fer son e dos Frank lin. 

“Esta mos in ti ma men te per su a di dos de que, se Was hing ton,
Frank lin e to dos os ou tros pa tri ar cas da li ber da de ame ri ca na ti ves sem nas
atu a is cir cuns tân ci as o leme dos ne gó ci os do Bra sil, eles nos en ca mi nha ri am 
as sim. 
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“Po de mos er rar, mas é esta a nos sa con vic ção; e, como es cri tor 
li be ral, não que re mos de i xar de emi tir o nos so voto em ne gó cio de tan ta
pon de ra ção. 

“Qu an do nos che gou a no tí cia da ab di ca ção do ex-Impe ra dor su -
pu se mos que a re vo lu ção iria mais avan te, fi can do to da via ter mi na da an tes
que o bri o so povo flu mi nen se de pu ses se as ar mas, e sa ís se do cam po da hon -
ra; fe liz men te, po rém o res sen ti men to de i xou lu gar à re fle xão, e a Re vo lu ção
de 7 de abril to mou a di re ção mais fa vo rá vel à li ber da de ame ri ca na. Nós a
des fru ta re mos, e le ga re mos a nos sos fi lhos e ne tos essa ven tu ro sa li ber da de,
sem que para isso se jam pre ci sas mais ber nar das e rus gas: pe los me i os le ga is
po de mos tudo con se guir, e sa in do do cír cu lo da Cons ti tu i ção tudo per der. 

“Alguém per gun ta rá que co i sa pode ter mo ti va do este lon go
ser mão?

“Ao que res pon de re mos: “O Rio de Ja ne i ro não está em sos se go:
pes so as res pe i tá ve is nos es cre vem, nar ran do que os ho mens do ca ce te con ti -
nu am em suas cor re ri as; que vai de sa pa re cen do da cor te a se gu ran ça in di -
vi du al, cuja con ser va ção deve ser o ob je to prin ci pal de todo o bom Go ver no;
que os as sas sí ni os se têm mul ti pli ca do; e fi nal men te que os am bi ci o sos, pro -
cu ran do jus ti fi car-se com a ní mia mo de ra ção (no que aliás al gu ma ra zão
têm) da Câ ma ra dos De pu ta dos e Re gên cia, que ain da não de i ta ram para
fora do Bra sil os guer re i ros de fun do de gar ra fa, que rem tudo ba ra lhar
para, no meio da con fu são ge ral, em pol ga rem o man do. 

“To da via, nós es pe ra mos que o bom e hon ra do povo flu mi nen se
não de i xa rá mur char os lou ros que há co lhi do nos para sem pre me mo rá ve is 
dias de abril, os bra vos do cam po da hon ra, ser vi rão de guar da à Assem bléia
Ge ral, e não per mi ti rão que al guém ouse que rer dar lei à re pre sen ta ção
na ci o nal.” 

O ar ti go que aca bo de re im pri mir pa la vra por pa la vra, 29 anos
de po is e sua pri me i ra pu bli ca ção, não pre ci sa de co men tá ri os. 

Em tem po de lu tas ele i to ra is os meus ad ver sá ri os têm por ve zes
trans cri to, trun ca das, para me lhor guer re a rem, al gu mas des sas pa la vras
que es cre vi no ver dor dos anos, e que, lon ge de re ne gar, ain da hoje re pi to
com or gu lho, con si de ran do-as um dos bra sões da mi nha. fi dal guia po lí ti ca. 

Aí po dem os se nho res ele i to res ver o sím bo lo da fé, a cujo ser vi ço,
com ba ten do na im pren sa e na tri bu na, te nho con sa gra do toda a mi nha
vida. 

Qu a is fo ram as re for mas que o jo vem re da tor da Sen ti ne la do
Ser ro exi giu em 25 de ju nho de 1831 que se fi zes sem na Cons ti tu i ção de cla -
ran do que só as que ria pe los me i os le ga is, como con di ção do seu apo io ao
go ver no de 7 de abril. 

Le i am os se nho res ele i to res o ar ti go men ci o na do, e ve rão que
três eram as mo di fi ca ções que eu pro pu nha que se usas sem na Cons ti tu i ção: 
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1ª) que os con se lhos ge ra is de pro vín cia fos sem con ver ti dos em as sem -
bléi as pro vin ci a is; 

2ª) que fos sem cer ce a das as atri bu i ções, que cha mei fa ta is, do po der
mo de ra dor; 

3ª) que fos sem abo li da a vi ta li ci e da de do Se na do. 
Pou cos me ses de po is o pro gra ma da Sen ti ne la do Ser ro ti nha san -

ção le gal no pro je to de lei apro va do na Câ ma ra dos Srs. De pu ta dos, no qual 
se or de na va aos ele i to res da se guin te le gis la tu ra que des sem po de res à fu -
tu ra Câ ma ra para re for mar-se a Cons ti tu i ção, ad mi ti das as três ba ses men -
ci o na das. 

É sa bi do que no fim do ano de 1831 os ho mens do ve lho re gi me
ha vi am tor na do a si do ator do a men to que lhes ca u sa ra a ines pe ra da e mal
apro ve i ta da Re vo lu ção de 7 de abril. Só o go ver no pa re cia não se aper ce ber
des te mo vi men to re tró gra do, e per sis tia em só re co nhe cer pe ri gos nas as pi -
ra ções do Par ti do Li be ral mais adi an ta do. 

O Se na do se mos tra va so bran ce i ro às no vas idéi as, e os con ser -
va do res pre pa ra vam-se evi den te men te para uma leva de bro quéis. 

Der ri bar com o go ver no a re gên cia em nome do Sr. D. Pe dro II e
subs ti tuí-la por ou tra em nome do Sr. D. Pe dro I, tal era o pro gra ma re tró -
gra do, qual o fu tu ro o pa ten te ou. 

As cir cuns tân ci as eram di fí ce is. A re vo lu ção ia para a rua em
nome dos con ser va do res. 

Não pode ad mi rar, por tan to, que os li be ra is re cor res sem ao di re i to
na tu ral da pró pria de fe sa. 

Era o tem po das so ci e da des pa trió ti cas de to das as nu an ças. No
Rio os con ser va do res cons pi ra vam na so ci e da de mi li tar, e mes mo em um
dos gran des ori en tes ma çô ni cos, con ver ti do em ala van ca po lí ti ca. A so ci e -
da de de fen so ra era com as suas fi li a is o ins tru men to de Eva ris to e o es pí ri to 
san to do go ver no. A so ci e da de fe de ral, de que era pre si den te o Sr. Frei Cus -
tó dio Alves Ser rão, sim bo li sa va o pro gres so pa cí fi co. 

Nas pro vín ci as via-se por toda a par te o re fle xo da cor te. 
A ques tão que mais ex ci ta va e ani ma va as di ver sas tri bu nas po lí -

ti cas era o pro je to de re for ma .da Cons ti tu i ção, que aca bei de men ci o nar, e
que ha via pas sa do na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Era voz ge ral que ha via in fa li vel men te de na u fra gar no Se na do. 
Foi sob es tas im pres sões que eu ins ta lei na ci da de do Ser ro, en tão

Vila do Prín ci pe, uma as so ci a ção po lí ti ca com o tí tu lo de So ci e da de Pro mo tora.
do Bem Pú bli co, que a Au ro ra Flu mi nen se de no mi na va a Encí cli ca Pro mo to ra 

A re for ma da cons ti tu i ção como a ti nha de cre ta do a Câ ma ra dos
De pu ta dos era uma, con quis ta de que o par ti do li be ral já não po dia pres cin dir, 
e que ne ga da acar re ta ria fu nes tos re sul ta dos à or dem pú bli ca. 
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A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co, por pró pria ins pi ra ção,
sem a me nor in si nu a ção es tra nha ao Ser ro-Frio, ha via-se apre sen ta do a pe i to
des co ber to, pro pon do um gol pe de es ta do ele i to ral que sal vas se o pro je to
de re for mas apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Da So ci e da de Pro mo to ra dá am pla no tí cia a Sen ti ne la do Ser ro no
seu n. 74, de 4 de fe ve re i ro de 1832, no ar ti go que pas so a trans cre ver tex tu -
al men te e em ou tros: 

ARTIGO DA SENTINELA DO SERRO

“No dia 2, hou ve ses são da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co, 
e por in di ca ção de um dos só ci os [T. B. Oto ni] de li be rou-se con vi dar as ou tras
so ci e da des pa trió ti cas da pro vín cia e do Impé rio, bem como as mu ni ci pa li -
da des, para que, não ten do pas sa do no Se na do o pro je to da re for ma cons ti -
tu ci o nal, ou ha ven do sido re je i ta do até o dia da con vo ca ção da as sem bléia, 
ha jam de in flu ir nos cír cu los ele i to ra is do seu dis tri to, para que os ele i to res
dêem po de res cons ti tu in tes aos fu tu ros de pu ta dos para re for ma rem a
Cons ti tu i ção, como tudo se vê do ofí cio cir cu lar que pas sa mos a trans cre ver:

“A mesa que di ri ge in te ri na men te os tra ba lhos da So ci e da de
Pro mo to ra do Bem Pú bli co, es ta be le ci da na vila do Prín ci pe,
co mar ca do Ser ro Frio, leva ao co nhe ci men to da so ci e da de
pa trió ti ca, es ta be le ci da em Pou so-Ale gre, que o Ser ro con ta já em 
si uma as so ci a ção se me lhan te àque las de que tan tos be ne fí ci os têm
co lhi do mu i to mu ni cí pi os.

“A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co, ane lan do com to -
dos os bons ci da dãos a pros pe ri da de e gló ria da pá tria, não po -
dia de i xar de lan çar os olhos so bre a ques tão das re for mas cons -
ti tu ci o na is, que atu al men te ocu pa, não só os ami gos, como os ad -
ver sá ri os da fe li ci da de pú bli ca, os pri me i ros tra ba lhan do por
afas tar os es tor vos que inu ti li zam as mais be las ga ran ti as que a
Cons ti tu i ção ofe re ce, e por ex tin guir as ins ti tu i ções eu ro péi as,
que se pre ten dem en ra i zar en tre nós; os se gun dos, ora pro cu ran -
do evi tar ou re tar dar es tas in dis pen sá ve is re for mas, ora que ren -
do pre ci pi tá-las em de ma sia, oca si o nan do de sor dens que sir vam a
seus fins. A so ci e da de tem me di ta do, não só so bre os ele men tos
que se opõem à re for ma, como so bre os me i os de os des tru ir: em
re sul ta do tem con clu í do exis tir no Se na do o pri me i ro es co lho
que de ve mos evi tar, se que re mos che gar ao por to da li ber da -
de, de que há tan to tem po nos afas tam pi lo tos im pe ri tos ou mal
in ten ci o na dos. Este cor po co le ti vo, es que cen do-se do cum pri -
men to de seus mais sa gra dos de ve res, ou an tes sen do con se -
qüen te com a sua pés si ma or ga ni za ção e in fluên cia que na sua
ele i ção exer ci tou o des po tis mo, es me ra-se con ti nu a men te em ex -
co gi tar tro pe ços ao an da men to das ins ti tu i ções que pos su í mos e
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ao es ta be le ci men to da que las de que ne ces si ta mos. À vis ta dis to,
jul ga a So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co que os bra si le i ros
de vem pre ve nir o caso de que o Se na do não anua ao pro je to das
re for mas apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos; pa re cen do-lhe
mais que nes te caso se ria con tra di ção ad mi tir os vo tos dos atu -
a is se na do res para as re for mas que se hou ve rem de fa zer; e, fir -
ma da nes tas ra zões, de li be rou con vi dar a to das as mu ni ci pa li da -
des e so ci e da des pa trió ti cas, não só des ta como das ou tras pro -
vín ci as, para que, no caso de que até o dia da con vo ca ção da fu -
tu ra Assem bléia Le gis la ti va não te nha ain da pas sa do ou te nha
sido re je i ta do no Se na do o pro je to das re for mas cons ti tu ci o na is,
se es for cem de co mum acor do para que nos res pec ti vos cír cu los 
ele i to ra is se dêem po de res cons ti tu in tes aos fu tu ros de pu ta dos
para re for ma rem a Cons ti tu i ção, na for ma do pro je to apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos, fa zen do-se a re for ma in de pen den te -
men te do Se na do, re u nin do-se os fu tu ros ele i tos o mais bre ve que
pos sa ser, de cla ran do ter mi na da a le gis la tu ra atu al com o Se na do,
fa zen do os de pu ta dos ele i tos as fun ções de Assem bléia Le gis la ti va
em tudo o mais; não pas san do os seus po de res cons ti tu in tes
além do pro je to de re for ma da Câ ma ra dos De pu ta dos, atu al, e
con ti nu an do de po is as fun ções que se gun do a Cons ti tu i ção re for -
ma da com pe ti rem à Câ ma ra dos De pu ta dos.

“A So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co es pe ra que a sua
pro po si ção será aten di da pe los ci da dãos que com põem as as so ci a -
ções a quem se di ri ge, e de cu jas lu zes, ener gia e pa tri o tis mo
de pen de a fe li ci da de fu tu ra da nos sa pá tria.

“Sala das ses sões da so ci e da de, 2 de fe ve re i ro de 1832. – Jo a -
quim Pe re i ra de Qu e i rós, pre si den te – Ben to José Afon so, se cre tá rio –
João Ino cên cio de Aze re do Cou ti nho, se cre tá rio – Jo a quim José
de Ara ú jo Fon se ca, se cre tá rio – Teó fi lo Be ne di to Otto ni, se cre -
tá rio.”

Tão ar ran ja da ini ci a ti va da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co 
de via ca u sar gran de aba lo no país. Os mo de ra dos, que es ta vam no go ver no, 
não po di am dar de sú bi to a sua ade são à ou sa da me di da, pla ne ja da em
uma vila do in te ri or sem o seu be ne plá ci to.

De ma is, na oca sião a re gên cia e o mi nis té rio ain da se acha vam
na es pe ran ça de que os ho mens do ve lho re gi me – os ho mens que se di zi am 
par ti dis tas e en tu si as tas do pai – não se ri am con tra di tó ri os a pon to de
que re rem der ru bar por me i os vi o len tos o go ver no do fi lho.

Assim, os mo de ra dos su pu nham ter so men te ini mi gos do lado
li be ral um pou co mais avan ça do. 

Por isso guer re a ram quan to pu de ram a re pre sen ta ção en cí cli ca o
jor nal que a sus ten ta va e os ho mens que a apo i a vam.
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A re pre sen ta ção foi ful mi na da pela im pren sa do po der, que ima -
gi na va a pá tria em pe ri go e a anar quia le van tan do o colo, se se des se ou vi dos
ao con vi te con di ci o nal da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co.

A per se gui ção po lí ti ca dos cons ti tu in tes do Ser ro-Frio to mou
vas tas pro por ções.

A Sen ti ne la do Ser ro ce deu, me nos pru den te men te, as pro vo ca ções
das ga ze tas mo de ra das; foi pro ces sa da, e viu-se na ne ces si da de de sus pen der
a sua pu bli ca ção.

Mas tão des cul pá ve is eram os ex ces sos a que a po lê mi ca le vou a
Sen ti ne la do Ser ro que a fo lha achou apo io no ju í zo dos seus pa res. Sub me ti -
da a acu sa ção do júri es pe ci al da li ber da de de im pren sa na for ma da lei en -
tão em vi gor, o júri não achou ma té ria para acu sa ção.

Não obs tan te, os mem bros in flu en tes da So ci e da de Pro mo to ra
do Bem Pú bli co não ti ve ram ou tro re cur so se não o de de i xar o cam po aos
seus ad ver sá ri os, ce der-lhes a ti po gra fia e re ti rar-se com ple ta men te da
cena.

III
SEDIÇÕES CONSERVADORAS – FUSÃO DOS LIBERAIS – O MEU PROGRAMA

CONVERTIDO EM LEI CONSTITUCIONAL

Ho mem im pos sí vel para o Par ti do Con ser va dor, re pu di a do pe los
mo de ra dos, que me per se gui am, e sen tin do a mais pro nun ci a da re pug nân cia 
pe los anar quis tas, de mo cra ta pa cí fi co, re co lhi-me a quar téis de in ver no e pas sei
a vi ver re ti ra do, na mais per fe i ta abs ten ção.

No en tan to a re a ção im pru den te dos mo de ra dos con tra os re for -
mis tas ani mou por tal ma ne i ra os re tró gra dos que um mês de po is do en cer -
ra men to da So ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co ti nham eles em pu nha do
as ar mas no Rio de Ja ne i ro con tra o go ver no.

E o dia 17 de abril de 1832, a não ser a re pug nân cia que ti ve ram
os li be ra is exal ta dos de en trar em ali an ça com os re tró gra dos, se ria o úl ti mo 
dia da Re gên cia e do go ver no de 7 de abril. São fa tos que a his tó ria ex pli ca -
rá, sem dú vi da.

Aban do na dos com a ma i or in gra ti dão pe los re tró gra dos, que até
a vida lhes de vi am, os mo de ra dos no va men te pro cu ra rão con gra çar-se com 
os li be ra is exal ta dos.

E, para cap tar o con cur so de les, ape la ram, por uma des sas
con tra di ções usu a is na vida dos par ti dos, para o mes mo re cur so
que ha vi am con de na do quan do pro pos to pela So ci e da de Pro -
mo to ra do Bem Pú bli co e que ha via dado em re sul ta do o meu 
os tra cis mo.
Pro je ta ram es ma gar o Se na do e re for mar a Cons ti tu i ção de au to -

ri da de pró pria. Foi o Gol pe de Esta do par la men tar tra ta do en tre re gen tes,
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mi nis tros e ma i o ria na no i te de 29, e que a 30 de ju lho de 1832 frus trou-se
pela ha bi li da de e va lor es tra té gi co de um pe que no gru po de de pu ta dos, ca pi ta -
ne a do pelo sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, que nes se dia não acom pa nhou 
os seus ami gos da vés pe ra.

O pa re cer da co mis são que opi na va para se ar vo rar a Câ ma ra
dos De pu ta dos em Assem bléia Cons ti tu in te, e que foi re je i ta do, é o se guin te:

“A co mis são es pe ci al en car re ga da de dar o seu pa re cer a
res pe i to da men sa gem da Re gên cia do Impé rio, em que dá a sua
de mis são de alto em pre go para que fora no me a da, pas sa a ex por
a sua opi nião acer ca des te ob je to.

“Nin guém de boa fé pode du vi dar que as cir cuns tân ci as
em que nos acha mos são ex tra or di ná ri as, que a na ção se acha a
bor da de um abis mo, pe las di vi sões que in fe liz men te têm re ta lha do 
o nos so país, e prin ci pal men te pela exis tên cia de um par ti do
re tró gra do, que, não con ten te com pre gar aber ta men te pela im -
pren sa a res ta u ra ção do de tes ta do go ver no de D. Pe dro I, tem
le va do a au dá cia a pon to de em pu nhar as ar mas con tra as au to -
ri da des le gal men te cons ti tu í das, não du vi dan do der ra mar o san -
gue da que les que não par ti lham seus in dig nos sen ti men tos. É
igual men te ma ni fes to que o go ver no não pode lu tar, com van ta -
gem con tra tal par ti do com os me i os que tem à sua dis po si ção, prin -
ci pal men te quan do a ma i o ria do Se na do e par te da ma gis tra tu ra, 
pela sua con du ta têm mos tra do pro te gê-lo aber ta men te; don de
re sul tou, não só a de mis são de todo o mi nis té rio, que me re cia
a con fi an ça da Re gên cia e da na ção, mas tam bém a im pos si bi li -
da de de or ga ni zar ou tro, por que os ci da dãos mais ilus tra dos e
re co nhe ci dos pa tri o tas re cu sam co lo car em tão di fí cil e ar ris ca -
do pos to.

“Ven do, pois, a co mis são que das ca u sas aci ma ex pen di -
das não po dem de i xar de re sul tar os ma i o res ma les; ven do imi nen -
te a guer ra ci vil e a anar quia; e an to lhan do como hor ror as re vo -
lu ções par ci a is e des re gra das que de cer to hão de apa re cer nas 
pro vín ci as, e de que po dem re sul tar a des mem bra ção e a ru í na
do Impé rio: jul ga que só as mais enér gi cas me di das po dem sal var 
a na ção e o tro no cons ti tu ci o nal do sr. Pe dro II. E, como es tas
não ca bem nas nos sas atri bu i ções, nem tão pou co ace i tar a de -
mis são da re gên cia per ma nen te, é de pa re cer que esta au gus ta
câ ma ra se con ver ta em Assem bléia Na ci o nal, para en tão to mar as
re so lu ções que re quer a cri se atu al, e que isto mes mo se par ti ci pe
ao Se na do.”

“Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 30 de ju lho de 1932. –
Fran cis co de Pa u la Ara ú jo e Alme i da – Ge ral do Pi res Fer re i ra – Ma nu el Odo ri co
Men des – Ga bri el Men des dos San tos – Cân di do Ba tis ta de Oli ve i ra.”
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É sa bi do que a nova Cons ti tu i ção, em que se abo lia o Se na do
vi ta lí cio e se to ma vam ou tras me di das de igual im por tân cia, es ta va re di gi da
e ia ser vo ta da por acla ma ção logo que a câ ma ra se con ver tes se em Assem -
bléia Na ci o nal.

A so ci e da de Pro mo to ra do Bem Pú bli co es ta va jus ti fi ca da! Tri un fa va 
logo de po is de pres cri ta. Os mo de ra dos, cin co me ses de po is de ha ve rem
con de na do a so ci e da de Pro mo to ra e Sen ti ne la do Ser ro, se apre sen ta vam em
cam po com a mes ma ban de i ra, pro cla man do os mes mos prin cí pi os, vi san do
ao mes mo fim.

Não po dia ha ver me lhor jus ti fi ca ção para os cons ti tu in tes do
Ser ro Frio.

Nós pro pú nha mos sim ples men te que, no caso de não pas sar no
Se na do a lei da re for ma cons ti tu ci o nal, os ele i to res fos sem con vi da dos a dar 
de au to ri da de pró pria po de res aos no vos de pu ta dos para fa ze rem a re for ma
qual a ti nha apro va do a Câ ma ra dos De pu ta dos. Ape lá va mos do Se na do
para a so be ra nia na ci o nal.

Os mo de ra dos em 30 de ju lho que ri am ir além; ar vo ra vam-se,
sem mis são, em Assem bléia Cons ti tu in te, e de cre ta vam uma nova Cons ti tu i ção.

O ma lo gro do 30 de ju lho deu em re sul ta do o Mi nis té rio dos 40
Dias, em que fi gu ra vam os srs. Ho lan da Ca val can ti, hoje vis con de de Albu -
quer que, e Pe dro de Ara ú jo Lima, hoje mar quês de Olin da.

O Mi nis té rio dos 40 Dias deu alen to ao Par ti do Con ser va dor,
que en tão mais do que nun ca so nha va a res ta u ra ção do sr. D. Pe dro I.

Aos es ta dis tas do se gun do re i na do não po dia sor rir tal idéia. Se o
du que de Bra gan ça vol tas se ao Bra sil o pes so al dos al tos fun ci o ná ri os es ta va
de an te mão de sig na do, e de via na tu ral men te com por-se dos que ti nham fi ca do
fiéis ao ex-im pe ra dor no tem po da sua des gra ça.Mas um gru po bem co nhe ci do, 
que se ha via apo de ra do da si tu a ção em 7 de abril, e que a ex plo ra va em pro -
ve i to do seu do mí nio, te mia que, dada uma tal even tu a li da de, os seus ta len tos
não fos sem de vi da men te apro ve i ta dos, e eles ti ves sem de vol tar ao in gra to
pa pel de opo si ci o nis tas, como ti nham sido de 1826 a 1831.

Ain da não ti nha che ga do o tem po de de po rem a más ca ra e fun -
di rem-se no Par ti do Con ser va dor, acla man do-se seus ex clu si vos che fes e
di re to res.

Por isso caiu o Mi nis té rio dos 40 Dias, e o Par ti do Mo de ra do
no va men te se as se nho re ou da si tu a ção, e to mou a ban de i ra da re for ma
cons ti tu ci o nal.

Para obtê-la fa zi am pres são so bre os con ser va do res mais tí mi dos,
en ca re cen do os pe ri gos que cor ria a mo nar quia se o Se na do não con des cen -
des se com a re for ma cons ti tu ci o nal. Para che gar a seus fins, mes mo nos de ba -
tes, que po dem ser es tu da dos nos jor na is do tem po, de se nha vam com as co res
mais me do nhas a en cí cli ca pro mo to ra, de que eu fora se cre tá rio, bem como a
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mu i to fa la da re pú bli ca de S. Fé lix, na Ba hia, onde pela pri me i ra vez en trou em
cena o fa le ci do de pu ta do por aque la pro vín cia Aprí gio José de Sou za.

Os con ser va do res, que se iam re co nhe cen do e re for çan do, à
me di da que D. Pe dro se apro xi ma va do fim da no bre ta re fa de que se en car re -
ga ra em Por tu gal, não po di am olhar para os li vre i ros e cha péus re don dos,
que go ver na vam, se não como re bel des que ha vi am cons pi ra do con tra a
mo nar quia, e usur pa do res que se co lo ca vam no lu gar do mo nar ca.

Ao pas so que os re tró gra dos se afas ta vam dos mo de ra dos che ga -
vam-se eles para os exal ta dos.

Por ou tro lado, o fato de ma lo grar-se o 30 de ju lho exa ge ra va aos 
olhos do par ti do re tró gra do suas for ças e a fra que za do go ver no

De li be ra ram, por tan to, fa zer uma nova leva de bro quéis, e apa -
re ce ram em ar mas no Ouro Pre to no dia 22 de mar ço de 1833, de pon do vi o -
len ta men te o pre si den te, o sr. Ma nuel Iná cio de Melo e Sou sa (de po is ba rão
do Pon tal), e o vice-pre si den te, o sr. Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, que
pren de ram, bem com o de pu ta do (de po is se na dor) o sr. cô ne go José Ben to
Le i te Fer re i ra de Melo, e os obri ga ram a sair do Ouro Pre to acom pa nha dos
por uma es col ta de sol da dos, com or dem de de i xa rem a pro vín cia.

Foi uma se di ção mi li tar sem a mais fra ca raiz na po pu la ção.
Mi nas pode glo ri ar-se dos pro dí gi os cí vi cos que en tão pra ti cou.

O povo de Qu e luz li ber tou o vice-pre si den te Vas con cel los, que
foi ins ta lar o go ver no em S. João d'el-Rei, e, com o pro fun do tino que o
dis tin guia, re u niu em tor no de si a pro vín cia in te i ra.

O go ver no nos man dou do Rio de Ja ne i ro um ge ne ral, o dis tin to
e be ne mé ri to sr. José Ma ria Pin to Pe i xo to.O sr. ge ne ral Pin to Pe i xo to, que já
em 1821 fora o prin ci pal mo tor do es ta be le ci men to do go ver no pro vi só rio,
que as si na lou em Mi nas a épo ca da re ge ne ra ção, veio em 1833 ga nhar no vos
lou ros e con quis tar a imor re dou ra gra ti dão dos mi ne i ros.

Tra ta va-se de com ba ter o prin cí pio re tró gra do, e por isso eu não
po dia fi car ne u tro. À voz do gran de ci da dão, que ha via as su mi do em S. João
Del Rei a vice-pre si dên cia, fiz-me o cen tro do mo vi men to no Ser ro e mar chei
co man dan do uma com pa nhia da guar da na ci o nal da for ça ex pe di ci o ná ria,
que dali foi ao Ca e té, e que não cus tou um vin tém de des pe sa ao te sou ro
pú bli co.Os ser ra nos não ti ve ram que ba ter-se, por que du ran te a sua mar cha 
os se di ci o sos se ha vi am ren di do às for ças da le ga li da de.

Vol ta mos, pois, à cara pá tria, con ten tes por não ter mos mo lha do
as es pa das no san gue de nos sos ir mãos. Tra zía mos tam bém a cons ciên cia
sa tis fe i ta, não só por ter mos cum pri do o de ver que nos cha mou às ar mas,
como por que ha vía mos de i xa do hon ra da por onde pas sa mos a se ve ra dis ci pli -
na, em que ca pri cha va o nos so che fe, o sr. co ro nel Fa us ti no Fran cis co Bran co, e 
a ge ne ro si da de e ca va lhe i ris mo da bri o sa guar da na ci o nal ser ra na. Em pro va 
ci ta rei um fato. Esta vam com pro me ti dos na se di ção os meus ami gos, os srs. 
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Dr. Ja cin to Ro dri gues Pe re i ra Reis, co ro nel José de Sá Bit ten court, e seus
ilus tres ir mãos, os qua is na cer te za que não foi ilu di da, de que no acam pa -
men to dos ser ra nos li vres se ri am tra ta dos ca va lhe i ra men te, ca mi nha ram
mu i tas lé guas ao nos so en con tro, para nos hon ra rem en tre gan do-nos de
pre fe rên cia as suas es pa das.

Ter mi na da a ex pe di ção, vol tei ao meu re ti ro, onde fui es pe rar
tran qüi la men te o re sul ta do da re u nião da câ ma ra cons ti tu in te que ti nha de
re for mar a Cons ti tu i ção.

A se di ção mi li tar do Ouro Pre to apa re ce ra de po is de te rem sido
fe i tas as ele i ções para a Câ ma ra cons ti tu in te. E não ti nha ha vi do lu gar na
de pu ta ção de Mi nas para o re da tor da Sen ti ne la do Ser ro, que ha via sido na
pro vín cia o pri me i ro ara u to da re for ma!

Mas de nin guém po dia eu di zer que me hou ves se atra i ço a do,
por que nes se ano não tro quei pa la vra acer ca de ele i ções com po tes ta de
al gu ma.

O meu nome foi ar re da do das ur nas sob o fal so pre tex to de fal ta
de ida de le gal, e pelo mo ti vo real de não ser eu ma leá vel à von ta de dos che fes: 
fi quei en tre os su plen tes.

Nem por se me ha ver des vi a do do Con gres so cons ti tu in te de i xei
de apla u dir as suas de li be ra ções.

Ao con trá rio, foi com gran de en tu si as mo que vi con sig na do no
ato adi ci o nal, e con se guin te men te fa zen do par te da cons ti tu i ção do im pé rio,
o pro gra ma que três anos an tes eu ha via ofe re ci do à con si de ra ção pú bli ca
em o nº 43 da Sen ti ne la do Ser ro, que já trans cre vi nes ta car ta.

Das três ba ses pro pos tas por mim só não ti nha vin ga do a abo li ção
da vi ta li ci e da de do Se na do, que aliás fora re je i ta da pela ma i o ria de um voto 
ape nas em ses são pro mís cua da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va.

Os con se lhos ge ra is de pro vín cia es ta vam con ver ti dos em as sem -
bléi as le gis la ti vas com am plas fa cul da des.

A su pres são do con se lho de es ta do vi ta lí cio era tam bém um
gran de tri un fo da idéia li be ral, pois que anu la va em sua es sên cia o po der
mo de ra dor, ca u sa de tan tas apre en sões du ran te o pri me i ro re i na do.

IV
O PODER MODERADOR

Re a bi li ta do por uma lei in cons ti tu ci o nal, a do Con se lho de Esta do, o
Po der Mo de ra dor res sur giu com pre ten sões que nin guém se atre veu a em -
pres tar-lhe no pri me i ro re i na do, quan do era um po der cons ti tu ci o nal.

So fis man do a Cons ti tu i ção, pre ten de-se hoje que não há res pon -
sa bi li da de para os atos do Po der Mo de ra dor e que o Po der Mo de ra dor, fi lho
do di re i to di vi no, não tem no exer cí cio de suas fun ções ou tra san ção se não
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o foro in ter no, para não di zer o ca pri cho da pres ti gi o sa in di vi du a li da de a
quem é de le ga do.

Assim se tem ou sa do afir mar na im pren sa e no Par la men to.Qu es tão 
tão im por tan te que vejo nela com pro me ti do se ri a men te o sis te ma cons ti -
tu ci o nal.

Por isso des cul pa re is se, cor tan do o fio da nar ra ção que ia es cre -
ven do, acer ca da pro mul ga ção do ato adi ci o nal, eu me an te ci po a ex pli -
car-vos o modo por que te nho en ca ra do sem pre o Po der Mo de ra dor e o
exer cí cio de suas fun ções.

So nha rão al guns po lí ti cos em seus de va ne i os es pe cu la ti vos a cri a ção 
de um quar to po der, que as so ci as sem à trin da de or to do xa do sis te ma cons -
ti tu ci o nal: Po der Le gis la ti vo, Exe cu ti vo, Ju di ciá rio.

Esse po der ne u tro foi in tro du zi do na nos sa Cons ti tu i ção com o
nome de Po der Mo de ra dor.Era uma va ri an te de cer ta en ti da de que no seu
pro je to de Cons ti tu i ção do 18 Bru ma i re Sieyès in ven ta ra com o nome de –
gran de ele i tor – e que Na po leão anu lou com o ri dí cu lo de uma pa la vra: –
“O vos so gran de ele i tor, dis se Na po leão a Sieyès, é um – grand co chon”.

Mor to em em brião pelo epi gra ma do 1º côn sul, em vão Ben ja min 
Cons tant com o seu ta len to es for çou-se por ti rar o po der ne u tro dos do mí ni os
da ide o lo gia.

Inter ca la do en ca po ta da men te no art. 14 da car ta de Luís XVIII,
su cum biu com a re vo lu ção de ju lho, de que foi fe i to pelo me nos a ca u sa
oca si o nal.

Admi ti do na Cons ti tu i ção bra si le i ra, tal vez, na in ten ção de quem 
o ini ci ou, o Po der Mo de ra dor de ves se fi car en vol vi do nos lim bos da le gi ti -
mi da de, para ser opor tu na men te pa ra fra se a do, como a pa rá bo la do art.14
da car ta fran ce sa o foi com o co men tá rio das or de nan ças de ju lho.

Mas o bom gê nio que pre si diu a re da ção do nos so pac to fun da -
men tal tra du ziu a pa rá bo la em lin gua gem cons ti tu ci o nal, de fi niu o po der
que cri a va, e cor tou os her pes à mo no ma nia ab so lu tis ta. Estu de mos na
Cons ti tu i ção o Po der Mo de ra dor.∗

Con si de ra do so men te no art. 93, o Po der Mo de ra dor é tão no mi nal
como o tí tu lo de de fen sor per pé tuo que o art. 100 dá ao Impe ra dor.

Com efe i to, o art. 98 não en cer ra atri bu i ções ou pre ce i tos de fi ni -
dos, po rém sim me ras apre ci a ções do que o Po der Mo de ra dor fica sen do, 
com as atri bu i ções e fa cul da des que lhe são con fe ri das em ou tra par te.

* Entre os sig na tá ri os da Cons ti tu i ção se rão re pre sen tan tes do mu ni cí pio li be ral Ma ri a no José 
Pe re i ra da Fon se ca (Mar quês de Ma ri cá) e José Jo a quim Car ne i ro de Cam pos (Mar quês de
Ca ra ve las). À emen da do Mar quês de Ca ra ve las es pe ci al men te, de con tem po râ ne os a que são
de vi das mu i tas das prin ci pa is ga ran ti as que a Cons ti tu i ção con sa grou.
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Eis as pa la vras do art. 98:

“O Po der Mo de ra dor é a cha ve de toda a or ga ni za ção po lí -
ti ca e é de le ga do pri va ti va men te ao Impe ra dor, como che fe su -
pre mo da na ção e seu pri me i ro re pre sen tan te, para que in ces san -
te men te vele so bre a ma nu ten ção da in de pen dên cia, har mo nia e
equi lí brio dos ou tros po de res po lí ti cos.”

A le gis la ção cons ti tu ci o nal mais ain da do que a or di ná ria, deve
ser pre ci sa em sua ex pres são e con ter so men te re gras e pre ce i tos cla ra men te 
de fi ni dos. 

Apre ci a ções abs tra tas como a do art. 98 são mal ca bi das em uma
lei qual quer, e com mais for te ra zão no pac to fun da men tal. 

Mas é evi den te que, se pa ra das das re gras e pres cri ções se gun do
as qua is o Po der Mo de ra dor tem de man ter a in de pen dên cia, har mo nia e
equi lí brio dos ou tros po de res, as pa la vras do art. 98 nada sig ni fi cam. 

São, quan do mu i to, como o con si de ran dum de uma lei, ou os
fins que teve em mira o le gis la dor, os qua is, se não fo ram trans por ta dos
para o tex to da lei, não po dem ser to ma dos em con si de ra ção pelo exe cu tor.

Se aten der mos so men te ao art. 98, o Impe ra dor é a cha ve da or ga -
ni za ção po lí ti ca, do mes mo modo que pelo art. 100 é o de fen sor per pé tuo
do Bra sil.

São tí tu los e apre ci a ções que de mons tram a im por tân cia de que
o le gis la dor cons ti tu in te quis ro de ar o mo nar ca. Nada mais.

Só em tem pos re vo lu ci o ná ri os, e por que a vi tó ria san ci o nou o
ar ro jo, pôde o tí tu lo de de fen sor per pé tuo le gi ti mar, por exem plo, a dis so lu ção 
da Cons ti tu in te.

So men te em épo cas e con di ções aná lo gas po de rá o Po der Mo de -
ra dor apo i ar-se no art. 98 para pra ti car por sua con ta e ris co, a pre tex to de
ser a cha ve da or ga ni za ção po lí ti ca, qual quer ato que não es te ja ex pres sa -
men te au to ri za do por ou tra dis po si ção cons ti tu ci o nal.

Mo de ra dor, de fen sor per pé tuo, cha ve da or ga ni za ção po lí ti ca, são pa la vras
ses qui pe da is, que às ve zes têm prés ti mo nas cir cuns tân ci as em que são
in ven ta das, e que são nu las em tem pos nor ma is.

 O art. 98 é da mes ma la vra que as ins tru ções ele i to ra is de 1824.
“O ele i tor, di zia um dos ar ti gos, não deve ter a mais leve som bra de sus pe i ta
de ini mi za de à ca u sa do Bra sil.”

 Sem pre se en ten deu que tais pa la vras eram sim ples ad ver tên cia
aos vo tan tes, para que aten tas sem na im por tân cia do ele i to ra do. As úni cas
con di ções le ga is de ido ne i da de ele i to ral con si de rou-se sem pre que eram
aque las que es ta vam ex pres sa men te de fi ni das na Cons ti tu i ção. 

268 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



O tí tu lo de de fen sor per pé tuo fi cou sem dú vi da na re gião das
pa la vras ses qui pe da is, de que aca bo de fa lar, e só me re ce nos sos res pe i tos
como uma de sig na ção de hon ra dada pela Cons ti tu i ção ao che fe do Esta do.

Daí não pas sa ria o Po der Mo de ra dor se fos se con tem pla do so men te
no art.98 da Cons ti tu i ção.

Mas, cum pre con fes sá-lo, o Po der Mo de ra dor pas sou da re gião
das abs tra ções para a do po si ti vis mo.

No art. 101 e no ca pí tu lo re la ti vo ao Con se lho de Esta do es tão
con sa gra das em ter mos pre ci sos as suas atri bu i ções e me i os de ação.

No art. 101 vêm es pe ci fi ca das uma por uma as atri bu i ções cujo
com ple xo cons ti tui o Po der Mo de ra dor, e que lhe dão os me i os para ser a
cha ve da nos sa or ga ni za ção po lí ti ca. Fora das fa cul da des que o art. 101 lhe
con ce de, nada ab so lu ta men te pode o Po der Mo de ra dor.

O art. 101 se ria uma ex cre cên cia se o art. 98 des se qua is quer ou tros
atri bu tos ao mo nar ca, pois que se os des se, pela ge ne ra li da de em que é con -
ce bi do, a con ces são com pre en de ria os atri bu tos que es tão no art. 101 e ou tros
qua is quer.

Tudo quan to ao ju í zo do mo nar ca se tor nas se ne ces sá rio para
res ta be le cer a in de pen dên cia, har mo nia e equi lí brio dos ou tros po de res
sem pre que Sua Ma jes ta de jul gas se es tar per tur ba da essa in de pen dên cia,
har mo nia e equi lí brio no art. 98.

Oh! Que se as sim fos se nun ca o Po der Mo de ra dor acha ria la cu nas
no ca pí tu lo de suas atri bu i ções, nun ca re pu ta ria man ca a cons ti tu i ção, nem
lhe cha ma ria, como Na po leão à do di re tó rio: – Tola Cons ti tu i ção!

Não o é a nos sa, e ao con trá rio mu i to sábia, por que con sa grou
em to das as suas dis po si ções a di vi são e har mo nia dos po de res po lí ti cos,
con for me a bela tese do art. 9º

O art. 142 é a cha ve do art. 101. Estou su pon do exis ten te o
Con se lho de Esta do, su pri mi do pelo art. 32 do ato adi ci o nal.

A au diên cia do Con se lho de Esta do, como aí se vê, é obri ga tó ria,
sal vo para a no me a ção dos mi nis tros, em to dos os ca sos em que te nha de
ser exer ci da qual quer das fun ções con sa gra das no art. 101.

E logo em se gui da no art. 143 se de cla ra que os con se lhe i ros são
res pon sá ve is pe los con se lhos que de rem.

Logo, os con se lhe i ros po dem acon se lhar o cri me, e o cri me acon -
se lha do pode es tar nos atos do Po der Mo de ra dor.

Cas ti go para o con se lho e im pu ni da de para o cri me co me ti do
por vir tu de do mes mo con se lho são idéi as que se re pe lem e con tra ri am to dos
os prin cí pi os de jus ti ça.

The king can not do wrong, dir-se-me-á.
Bem sei que esse é um dos dog mas da mo nar quia cons ti tu ci o nal.
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E não te nho a me nor dú vi da que daí se de ri ve a ir res pon sa bi li -
da de da pes soa real. “Mas o prin cí pio the king can not do wrong, so bre que se
fun da a ir res pon sa bi li da de, diz um es cri tor, só é ra ci o nal su ben ten di das
es tas pa la vras: - Be ca u se he does not hing.”

A fic ção diz so men te que o rei não pode fa zer mal, e que, por tan to,
e ir res pon sá vel.

Não diz que o erro ou cri me não pos sam es tar nos atos pro mul -
ga dos em nome do rei.

Nem a cons ti tu i ção o po de ria ad mi tir, por que su põe a pos si bi li -
da de do cri me no con se lho.

E, se hou ve cri me no con se lho, não pode de i xar de havê-lo na
exe cu ção do con se lho cri mi no so.

E como, se gun do a fic ção, o rei não pode fa zer mal, é pre ci so que 
ao lado da ir res pon sa bi li da de real es te ja sem pre a res pon sa bi li da de de um
exe cu tor.

É o ou tro dog ma, sem o qual a fic ção cons ti tu ci o nal fora o ma i or
dos es cár ni os ao bom sen so.

Pelo mal, que pode es tar nos atos do rei, é res pon sá vel quem lhe
deu o cu nho de exe qüi bi li da de.

Não há so fis mas e fi li gra nas que pos sam con tra ri ar esta te o ria.
A Cons ti tu i ção supô-la, por que é con gê ni ta com o sis te ma, e con -

sa grou no seu tex to esta su po si ção.
Oca si o nal men te, quan do de cre tou nos arts. 69 e 70 o for mu lá rio

para a pu bli ca ção das leis, men ci o na e de cla ra in de cli ná vel a ne ces si da de
da re fe ren da.

Mal cu i da vam os le gis la do res cons ti tu in tes, que no Bra sil de
1860 mi nis tros ha ve ria que jul gas sem pos sí vel no sis te ma cons ti tu ci o nal
re fe ren da sem res pon sa bi li da de.

E que re ba i xas sem os mi nis tros de es ta do a no tá ri os pú bli cos,
que na re fe ren da dos atos do Po der Mo de ra dor nada fa zem se não por tar
por fé que tal é a von ta de de seu au gus to amo.

Tal di re i to pú bli co é o da Tur quia: lá, com efe i to, por vir tu de da
cons ti tu i ção, a re fe ren da do mi nis tro sig ni fi ca so men te que no ser ra lho se
de cre tou como está es cri to no do cu men to as si na do.

Res ta de fi nir a par te que tem o Con se lho de Esta do nas fun ções
do Po der Mo de ra dor.

Quem se der ao tra ba lho de ler as dis cus sões do ato adi ci o nal
re co nhe ce rá que a câ ma ra cons ti tu in te com pre en dia per fe i ta men te a ín ti ma
li ga ção que se dava en tre o Po der Mo de ra dor e o Con se lho de Esta do, que
fi cou su pri mi do pelo art. 32.
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De mons tra da a res pon sa bi li da de dos mi nis tros pe los atos do Po der 
Mo de ra dor, as fun ções des te só di fe ri am, an tes da abo li ção do ve lho Con se lho
de Esta do, das fun ções do Po der Exe cu ti vo em um úni co pon to, e vem a ser, 
que a au diên cia do Con se lho de Esta do era obri ga tó ria sem pre que fun ci o -
na va o Po der Mo de ra dor, ex ce to no caso da no me a ção dos mi nis tros.

Daí re sul ta que ne ces sa ri a men te a res pon sa bi li da de pe los atos
do Po der Mo de ra dor ti nha de re par tir-se en tre os mi nis tros e os con se lhe i ros
de Esta do, en quan to o Po der Exe cu ti vo pro pri a men te dito fi ca va li vre para
obrar por si e só com a res pon sa bi li da de mi nis te ri al.

Não vejo na Cons ti tu i ção ou tra dis tin ção.
Mas a res pon sa bi li da de di vi di da en tre os mi nis tros e con se lhe i ros

de es ta do se en fra que ce, e tor na me nos efe ti vas as ga ran ti as do país e os
di re i tos in di vi du a is.

De ma is, o Con se lho de Esta do vi ta lí cio, se nhor das tra di ções do
go ver no, côns cio da im por tân cia de sua po si ção, deve pe re ne men te pre do -
mi nar so bre o Mi nis té rio.

Eu acre di to, e cu i do que as sim se pen sa va em 1834, que toda a
van ta gem está na idéia con trá ria. Pa re ce-me que os mi nis tros de vem ser
es pe ci al men te fe i tu ra da câ ma ra tem po rá ria, re ce ber as ins pi ra ções be bi das
na ele i ção po pu lar.

O Con se lho de Esta do vi ta lí cio, cri a tu ra e au xi li ar nato do Po der
Mo de ra dor, es ta rá sem pre em des con fi an ça con tra os re pre sen tan tes ime di a -
tos do povo.

O Se na do vi ta lí cio, que é es sen ci al men te es ta ci o ná rio, fica re for -
ça do em ex tre mo com a exis tên cia de um Con se lho de Esta do vi ta lí cio.
Apo i ar-se-ão re ci pro ca men te, e a co mu nhão de in te res ses fa cil men te se
es ta be le ce rá en tre as duas cor po ra ções.

Para isso não será pre ci so que os se na do res acu mu lem as fun ções
de con se lhe i ros de Esta do, como atu al men te, que de de zes se te mem bros do
Con se lho de Esta do quin ze são se na do res.

Com as duas cor po ra ções as sim or ga ni za das todo o mi nis té rio
que não es te ja fi li a do na con fra ria vi ta lí cia é im pos sí vel.

E todo o pro gres so igual men te.
Abo li do o Con se lho de Esta do, os mi nis tros, mais de sas som bra dos

em pre sen ça do Se na do, se ins pi ra ri am e se apo i a ri am na se i va de uma
câ ma ra po pu lar, re no va da pe ri o di ca men te, e as sim po de ri am mais fa cil -
men te le var à le gis la ção as re for mas que hou ves sem ama du re ci do no seio
da na ção.

Abo li do o Con se lho de Esta do, fi ca vam os mi nis tros res pon sá ve is
uni ca men te pe los atos do Po der Mo de ra dor. E, de pen den tes os seus atos da 
re fe ren da mi nis te ri al, sem ou tro in flu xo es tra nho, es ta vam o Po der Mo de ra dor 
e as suas atri bu i ções su a ve e na tu ral men te ab sor vi dos pelo Po der Exe cu ti vo.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 271



Eis aí as ra zões por que sem pre en ten di que o art. 32 do ato adi -
ci o nal fora um mag ní fi co tri un fo da idéia li be ral, e que anu la va em sua
es sên cia o Po der Mo de ra dor.

No en tan to essa con quis ta nos foi con fis ca da pela lei in cons ti tu -
ci o nal que res ta u rou o Con se lho de Esta do. Pos so, para as sim qua li fi car a
lei que res ta u rou o Con se lho de Esta do, apo i ar-me na pres ti gi o sa au to ri da de
do sr. Car ne i ro Leão, mar quês de Pa ra ná.

Na ses são de 19 de maio de 1840 S. Exª ful mi nou, como se pode
ver no Jor nal do Comér cio, a cri a ção do Con se lho de Esta do vi ta lí cio, com -
pa ran do a ins ti tu i ção com o Con se lho dos Dez em Ve ne za, e pro van do a in -
cons ti tu ci o na li da de de tal cri a ção.

No en tan to o Con se lho de Esta do foi res ta u ra do vi ta lí cio, sen do
fa cul ta ti va a sua au diên cia, cir cuns tân cia que di mi nui as ga ran ti as e au men ta
os pe ri gos da ins ti tu i ção.

O Con se lho de Esta do vi ta lí cio, con ver ti do em Con se lho Ve ne zi a no 
dos Dez, como te mia o sr. Car ne i ro Leão, pode com a con sul ta fa cul ta ti va
pro lon gar in de fi ni da men te o seu do mí nio sem a me nor som bra de res pon -
sa bi li da de.

Fica atrás da cor ti na, e co lo ca no Mi nis té rio os seus ins tru men tos.

V
PROGRESSO E REGRESSO – ORIGEM E FINS DA OLIGARQUIA

Em 1834 sa u de ia a abo li ção do Con se lho de Esta do, bem como as 
ou tras dis po si ções do ato adi ci o nal.

O ato adi ci o nal era no meu en ten der uma vi tó ria me mo rá vel da
de mo cra cia pa cí fi ca.

Se fos se le al men te exe cu ta do, eu pen sa va que o sis te ma re pre -
sen ta ti vo se tor na ria en tre nós uma re a li da de, que de via por lar gos anos
sa tis fa zer as as pi ra ções dos ami gos da li ber da de.

E que, acas te la dos em tão belo re du to, mais de vi am os li be ra is
con fi ar no pro gres so da ra zão pú bli ca do que nas lu tas re vo lu ci o ná ri as.

Uma só apre en são me in co mo da va.
O ato adi ci o nal era um pe nhor de ali an ça que aos li be ra is mais

adi an ta dos ofe re ci am os es ta dis tas mo de ra dos, se nho res da si tu a ção.
No en tan to a con ces são ti nha sido ar ran ca da, não as con vic ções

mas ao medo.
Efe ti va men te as re for mas cons ti tu ci o na is fo ram de cre ta das a 12

de agos to de 1834. 
Pro mul ga ram-se por que os es ta dis tas que do mi na vam a si tu a ção 

te mi am o du que Bra gan ça.
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Te mi am-no, por que ela, se fos se res ta u ra da, ha via de re i nar e
go ver nar, e era pro vá vel que cha mas se para os seus con se lhos, an tes os que 
lhe ti nham dado pro vas de de di ca ção, do que aque les que ha vi am de cre ta do o 
seu ba ni men to.

O Du que de Bra gan ça fa le ceu a 24 de se tem bro de 1834.
Se este fato se ti ves se dado qua tro me ses an tes não te ria ha vi do

re for ma cons ti tu ci o nal.
Os es ta dis tas se nho res da si tu a ção, se mais cedo se vis sem li vres

do pe sa de lo em que se tra zia D. Pe dro, se sou bes sem mais a tem po que se
po di am vice-reis du ran te a me no ri da de, se vis sem di an te de si a pers pec ti va
de se rem de po is da me no ri da de pro cla ma do Cé sa res, e as so ci a dos ao im pé rio
mes mo sob o re i na do do sr. D. Pe dro II ma i or – oh! por sem dú vi da nada te ri -
am ce di do ao prin cí pio li be ral, e des de logo se te ri am cons ti tu í do os man te -
ne do res do prin cí pio da au to ri da de.

As re for mas cons ti tu ci o na is te ri am fi ca do à mar gem como as pi -
ra ções qui mé ri cas de so nha do res po lí ti cos, se não como pro je to te ne bro so
de re vo lu ci o ná ri os anar quis tas.

Assim fi ca ri am des de logo qua li fi ca dos os Fe i jó, os Pa u lo Sou za,
e al guns ou tros ur sos, que não têm sa bi do com pre en der quan tas van ta gens
e go zos em uma mo nar quia como a do Bra sil po de ri am ter co lhi do para si e 
para os seus, ar vo ran do-se tam bém em do na tá ri os ir res pon sá ve is.

Mas en fim o ato adi ci o nal foi pro cla ma do du ran te as exé qui as
do du que de Bra gan ça.

Des sa cir cuns tân cia nas ceu que si mul ta ne a men te se de li ne as sem 
as fe i ções dos par ti dos do Se gun do Re i na do.

Um gru po de am bi ci o sos for mou des de en tão essa oli gar quia
fa mo sa, que no mi nis té rio ou fora dele tem sido o pri me i ro po der no pre -
sen te re i na do, e que, se pa ran do-se dos sim pló ri os que que ri am ain da to mar 
ao sé rio a re vo lu ção de 7 de abril e as ga ran ti as dos ci da dãos, avas sa la rão
mi nis té ri os, re gen tes e a pró pria ma jes ta de.

Nes te co me nos, ele i to de pu ta do pro vin ci al sem a me nor so li ci ta ção 
mi nha fui de fen der na as sem bléia to das as vír gu las des se fa mo so pal la di um,
que ain da hoje pode ser a tá bua da sal va ção do Bra sil.

Co nhe ci do na tri bu na pro vin ci al ao me nos pelo zelo com que
pro cu ra va pre en cher os meus de ve res, ten do de i xa do no li vro da lei mi ne i ra
ves tí gi os de mi nha de di ca ção aos in te res ses da pro vín cia, ten do-me ca bi do
a gló ria de ha ver lu ta do com atle tas como Ber nar do Pe re i ra Vas con ce los,
per mi tir-se-me-á a per su a são de que não foi sem tí tu los que em 1836 ob ti ve
uma ca de i ra na câ ma ra qua tri e nal da quar ta le gis la tu ra.

Qu an do em 1838 apa re ci como de pu ta do a si tu a ção era das mais
di fí ce is.
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Di o go Antô nio Fe i jó, ho mem como os an ti gos de me lhor têm pe ra,
ha via de sa ni ma do na ta re fa que ace i ta ra de en sa i ar le al men te a exe cu ção do 
ato adi ci o nal.

Fun di dos na oli gar quia al guns con ser va do res emi nen tes do
Pri me i ro Re i na do, a re a ção cor ria à ré dea sol ta.

O que an da va na ber ra era a ace i ta do re gres so, pro cla ma da em
ím pe to de des cul pá vel des pe i to por uma das ma i o res ilus tra ções bra si le i ras.

Foi a ban de i ra a cuja som bra os oli gar cas der ro ca ram os mo nu -
men tos de ci vi li za ção e de pro gres so que os pa tri o tas do Pri me i ro Re i na do
ha vi am eri gi do na le gis la ção do país. E o ta lis mã com que con quis ta ram e
têm ex plo ra do com pri vi lé gio ex clu si vo o Se gun do Re i na do.

Era ame a ça do ra a ca ta du ra da oli gar quia em 1838!
Entre os car de a is da se i ta tive o pe sar de vir en con trar mi nis tro

da ma ri nha o meu an ti go mes tre o sr. Jo a quim José Ro dri gues Tor res.

Qu an tum mu ta tus ab illo
O Mi nis té rio de 19 de se tem bro apre sen ta va-se di an te das câ ma ras

bri lhan te de ta len tos, com a au réo la que não se lhe po dia con tes tar de ha ver 
con quis ta do par la men tar men te as pas tas, re for ça do pela san ção do cor po
ele i to ral, que aca ba va de ele var à re gên cia o mi nis tro do Impé rio, rico de
pres tí gio pelo fato de ha ver aba fa do na Ba hia uma re vol ta pe ri go sa, aliás 
in su fla da por ami gos do mi nis té rio an tes da con quis ta do po der, ar ma do
com a for ça que lhe dava a es co la da au to ri da de, que, ar re da da oito anos da 
cena po lí ti ca, nela en tra va re mo ça da.

Um dos sím bo los do novo cre do era a re for ma do ato adi ci o nal,
que já ha via sido pro pos ta a tí tu lo de in ter pre ta ção.

Mi nhas con vic ções e meus an te ce den tes in di ca vam su fi ci en te -
men te qual se ria o meu lu gar no Par la men to.

A ver da de do ato adi ci o nal – eis o meu pro gra ma: a de fe sa dos
opri mi dos, que os ha via nu me ro sos, e a eco no mia na dis tri bu i ção do suor
dos con tri bu in tes – eis a mis são que to mei so bre meus dé be is om bros.

O com ba te tra vou-se no voto de gra ças.
Acer ca do ato adi ci o nal aí vai o que a co mis são pro pôs e foi

apro va do que se dis ses se ao tro no.
De po is de ex ta si ar-se pela vi tó ria da Ba hia e de apla u dir o vi gor

da au to ri da de, cu jas san gui no len tas de ma si as ti nham afe i a do o tri un fo da
le ga li da de, di zia o pro je to de res pos ta a fala do tro no pro pos to pela co mis -
são e apro va do pela Câ ma ra:

“A Câ ma ra dos De pu ta dos está fir me men te de ci di da a sus -
ten tar na sua es sên cia a lei cons ti tu ci o nal de 12 de agos to de
1834, que re for mou al guns ar ti gos da Cons ti tu i ção do Impé rio,
como con se qüên cia ne ces sá ria do prin cí pio da jus ti ça, que exi ge 
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se dê às pro vín ci as to dos os me i os de re cur sos pro vin ci a is, que
não po dem de i xar de exis tir den tro de les: re co nhe cen do to da via que 
a mes ma lei tem sus ci ta do dú vi das gra ves e ge ra do con fli tos pe ri go sos à
paz do Impé rio, pe los ter mos va gos, obs cu ros e ine xa tos com que fo ram
re di gi das al gu mas de suas dis po si ções, tra ba lha rá por es cla re cer o que
há de obs cu ro, pre ci sar o que exis te de vago, e por fa zer de sa pa -
re cer, pe las re gras de uma sã her me nêu ti ca, qual quer in te li gên cia
que pa re ça es tar em con tra di ção com o ri gor dos nos so prin cí pi os
cons ti tu ci o na is, a fim de que esse ato, de vi tal es pe ran ça para o
Bra sil, pos sa pro du zir os sa lu ta res be ne fí ci os que teve em vis ta a
so be ra nia que o di tou.”

Jor nal do Co mér cio de 9 de maio de 1838
Pro pus a se guin te emen da, que co pio do mes mo jor nal:

“A Câ ma ra, se nhor, con fia que o pro gres so da ra zão pú bli ca,
aju da do por uma ad mi nis tra ção fir me, li be ral e pru den te, se ve ra
com o cri me e in dul gen te com o erro, acal ma rá a vi o lên cia das
pa i xões e fir ma rá a obe diên cia le gal. É prin ci pal men te da es co -
lha de de le ga dos es cla re ci dos e fiéis que mu i to de pen de a as cen -
dên cia mo ral do go ver no nas pro vín ci as. O Bra sil quer o de sen -
vol vi men to pro gres si vo das ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, quer ver 
res pe i ta dos to dos os di re i tos e cum pri dos com fi de li da de to dos os
de ve res. O Bra sil, se nhor, ama a li ber da de e a or dem. A Câ ma ra
dos De pu ta dos fiel aos seus ju ra men tos, está fir me men te de ci di da
a sus ten tar o Ato Adi ci o nal, hoje par te in te gran te da Cons ti tu i ção do
Esta do, e não se re cu sa a, se nhor, a fi xar a in te li gên cia de al gum
ar ti go dele, quan to de po is de ma du ro exa me, se con ven cer ser
du vi do so o seu li te ral sen ti do.

O Esta do de plo rá vel da fa zen da pú bli ca e da cir cu la ção
mo ne tá ria me re ce rá da Câ ma ra o mais ri go ro so exa me, e as pro -
vi dên ci as que lhe pa re ce rem ade qua das ao seu tão in dis pen sá vel 
me lho ra men to. Ne nhu ma me di da, po rém, se nhor, será pro fí cua
sem que os mi nis tros de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, unin do-se ao
voto ge ral da na ção, e con ven ci dos da ne ces si da de de uma se ve -
ra e in te li gen te eco no mia na ges tão dos di nhe i ros na ci o na is, li mi -
tem-se as des pe sas pú bli cas às ren das or di ná ri as, e to mem a ini ci a -
ti va em to das as re du ções pos sí ve is, es me ran do-se em fa zer com que 
a ar re ca da ção de modo al gum seja ne gli gen ci a da.”

Esta emen da, eu a jus ti fi quei, con for me se vê do se guin te ex tra to,
que vou trans cre ver do Jor nal do Co mér cio de 29 de agos to do mes mo ano:

“O SR. OTTO NI: – Pas san do a tra tar da res pos ta ao quar to pe río -
do da fala do tro no, o ora dor diz que pro cu ra rá sa ber pelo re la tó rio do sr. 
mi nis tro da Jus ti ça qua is eram as dú vi das gra ves que se hão sus ci ta do
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so bre a lei cons ti tu ci o nal de 12 de agos to de 1834, mas que S. Exa. aí nada
es cla re ceu a res pe i to, o que o ora dor es pe ra que S. Exa faça nes ta dis cus são.

Não se sa tis faz com o pe río do da co mis são, ain da com a su pres são
da pa la vra – es sên cia –,  a qual re al men te lhe ca u sou al gu ma sen sa ção, e
que po dia ter uma sig ni fi ca ção su ma men te pe ri go sa.

Mos tra que o art. 25 do ato adi ci o nal so men te au to ri za o cor po
le gis la ti vo para re sol ver quan do ocor ra al gu ma dú vi da so bre um ou ou tro
ar ti go: as sim, en quan to do cu men tos ofi ci a is não apa re ce rem mos tran do
que se têm sus ci ta do dú vi das, não po dem pas sar no cor po le gis la ti vo re so -
lu ções re la ti vas à in te li gên cia do ato adi ci o nal. Obser va que duas es pé ci es
à de in ter pre ta ção, a gra ma ti cal ou ló gi ca, e a au tên ti ca. Gu i a do pelo art. 25
do ato adi ci o nal, é sua opi nião que o po der cons ti tu in te não teve em vida
ou tra co i sa se não dar ao Po der Le gis la ti vo o di re i to de quan do hou ves sem
in te li gên ci as di fe ren tes em di ver sas as sem bléi as de cla rar qual seja a ver da -
de i ra, isto é, qual era o sen ti do ló gi co e gra ma ti cal do ar ti go du vi do so; que,
pois, não se pode dar a in ter pre ta ção que se cha ma au tên ti ca, por meio da
qual se po dem in si nu ar mo di fi ca ções na po si ção do que le gis lou.

Pa re ce-lhe que a ilus tre co mis são no seu pe río do pro me te in ter -
pre tar re for man do. Tudo quan to ten der a mo di fi car os prin cí pi os cons ti tu ci o -
na is que são ga ran ti dos no ato adi ci o nal é uma re for ma que está fora da
es pe ra do po der or di ná rio e não pode ser de cre ta do se não por um po der
cons ti tu in te com pe ten te men te au to ri za do. Se al gu mas das dis po si ções do
ato adi ci o nal pre ju di cam, en ten di das no seu sen ti do ló gi co e gra ma ti cal, ao
que a co mis são cha ma prin cí pi os cons ti tu ci o na is, en tão não com pe te ao cor po
le gis la ti vo or di ná rio se não, re fe rin do-se ao art. 174 da Cons ti tu i ção, de cre tar
que os ele i to res da le gis la tu ra se guin te au to ri zem os de pu ta dos para esta
re for ma. O ora dor jul ga esta ques tão de suma trans cen dên cia e ex põe as
fu nes tas con se qüên ci as que po dem re sul tar se se en ten der que, pela fa cul -
da de de in ter pre tar ex pli can do-se no sen ti do ló gi co e gra ma ti cal, pode-se
es ten der o di re i to de in ter pre ta ção.”

Du ran te a dis cus são do voto de gra ças a emen da em que eu con -
sa gra va como ar ti go de fé a fi de li da de aos prin cí pi os do ato adi ci o nal foi
ri di cu la ri za da por uma ma i o ria que se di zia bra si le i ra; mas tive a gló ria de
vê-la ele va da às al tu ras de um pro gra ma po lí ti co – pro cla ma da como sím bo lo
e ban de i ra da opo si ção – ado ta da e elo qüen te men te de fen di da pe los
Mon te zu ma, Lim po e Álva res Ma cha do.

Se não me en ga no, foi o Exmo. sr. Mon te zu ma, hoje vis con de de
Je qui ti nho nha, quem deu ao nos so sím bo lo o nome, que lar gos anos con ser vou,
de – Ban de i ra das Fran que zas Pro vin ci a is.

De mo cra ta cons ti tu ci o nal, eu pro cu rei com ba ter com toda a
ener gia da mi nha na tu re za o ori en ta lis mo da Cor te, que, para dar ar raz do
seu re cen te mo nar quis mo, ha vi am os oli gar cas res ta u ra do.
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Um dos pe nho res que de sua con ver são ha vi am ofe re ci do os no vos 
mi nis tros fora o res ta be le ci men to do be i ja-mão, que es ta va em de su so
du ran te a me no ri da de.

Cen su ran do uma tal res sur re i ção, eu qua li fi quei o be i ja-mão
como um ato in dig no do ci da dão li vre.

Este in ci den te de um dos meus dis cur sos deu oca sião a uma
cena que dou idéia na cor res pon dên cia que vou re pro du zir, e que foi pu bli -
ca da no Jor nal do Comér cio de 6 de fe ve re i ro de 1857:

Os mo nar quis tas
“Na au sên cia do sr. Cris ti a no Be ne di to Otto ni, que atu al -

men te vi a ja ins pe ci o nan do os tra ba lhos do ali nha men to da es tra -
da de fer ro de Pe dro II, não pos so de i xar pas sar de sa per ce bi da a
pu bli ca ção a pe di do do Jor nal do Co mér cio de hoje, na qual um sr.
mo nar quis ta puro exul ta de pra zer, a pre tex to de ha ver o sr. C. B.
Oto ni ul ti ma men te be i ja do a mão a Sua Ma jes ta de o Impe ra dor;
e, atri bu in do este pro ce di men to pre sen te ao ama du re ci men to da ida de, 
co me mo ra o Sr. mo nar quis ta puro a sá bia po lí ti ca do fa le ci do mar -
quês de Pa ra ná.

“Co me ça rei re pe lin do com des pre zo a in si nu a ção de que o
pro ce di men to do sr. C. B. Otto ni em qual quer ato seu de de fe -
rên cia para com o che fe da na ção pos sa ter sido pa u ta do pela
sá bia po lí ti ca do fa le ci do mar quês de Pa ra ná.

“O sr. C. B. Otto ni nun ca teve ou tras re la ções com o ilus tre
mor to se não as de vice-pre si den te da di re to ria da es tra da de fer -
ro de D. Pe dro II, como pre si den te do con se lho de mi nis tros, em
duas en tre vis tas a res pe i to do fun do de re ser va da com pa nhia; ten -
do tido o sr. C. B. Otto ni a fe li ci da de de cha mar o no bre mar quês à
sua opi nião em fa vor da cri a ção do fun do de re ser va, sem afe tar a
ga ran tia dos 7%.

“Se ria, pois, con ve ni en te que o mo nar quis ta puro  ex pli cas -
se como é que a po lí ti ca sá bia atu ou so bre o sr. C. B. Otto ni.

“Os que têm fe i to for tu na es pe cu lan do com as dis cór di as
ci vis, e que de se jam con ti nu ar nes se modo de vida in co mo -
dar-se-ão aca so de ver o sr. C. B. Otto ni re ti ra do das lu tas po lí ti cas,
e pres tan do, com o au xí lio dos seus hon ra dos co le gas da di re -
to ria da es tra da de fer ro D. Pe dro II, re le van tís si mos ser vi ços ao
país? Como quer que seja, in for ma rei ao Sr. mo nar quis ta puro que
o sr. C. B. Otto ni des de 1839 tem tido mu i tas ve zes a hon ra de se
achar pe ran te Sua Ma jes ta de o Impe ra dor e que o seu pro ce di -
men to pre sen te é pa u ta do pelo seu pro ce di men to an te ri or. Em
1848, por exem plo, o sr. C. B. Otto ni foi con vi da do pelo fa le ci do
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vis con de de Ma caé, au to ri za do por Sua Ma jes ta de o Impe ra dor,
para ace i tar a pas ta da Fa zen da ou da Ma ri nha no mi nis té rio de
que S. Exª era pre si den te. O con vi te foi dois dias dis cu ti do no
ter re no do pro gra ma mi nis te ri al.

“O sr. C. B. Otto ni só en tra ria para o mi nis té rio com pro me -
ten do-se os seus co le gas a res ti tu ir às as sem bléi as pro vin ci a is as
fa cul da des de que fa rão elas in cons ti tu ci o nal men te es bu lha das, a
pre tex to de in ter pre ta ção do ato adi ci o nal. Ou sou pro por que
fos sem re ti ra dos do Con se lho de Esta do or di ná rio os mais pro e -
mi nen tes che fes do Par ti do Con ser va dor, a fim de que as sim
re co nhe ces se o país que a co roa de po si ta va a ne ces sá ria con fi an ça
nos seus con se lhe i ros res pon sá ve is. As con di ções da ace i ta ção da 
pas ta da Fa zen da ou da Ma ri nha, so bre que não se pu de ra che gar a 
acor do, fo ram com toda a le al da de pos tas por es cri to e en tre gues 
ao fa le ci do vis con de, pelo qual foi o do cu men to le va do à au gus ta
pre sen ça de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. Re sol vi da cons ti tu ci o -
nal men te a não en tra da do sr. C. B. Otto ni para o mi nis té rio,
res ta va a S. S. o de ver de ir apre sen tar a Sua Ma jes ta de o Impe ra -
dor a ho me na gem de sua gra ti dão pela alta con fi an ça com que
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor o ha via hon ra do, per mi tin do que
fos se con vi da do para seu con se lhe i ro ofi ci al.

“Nes sa au diên cia, que ob te ve, o pro ce di men to do sr. C. B.
Otto ni foi igual ao pro ce di men to pre sen te. E pos so acres cen tar, es ti -
man do mu i to que isso dê pra zer ao mo nar quis ta puro, que o sr. C.
B. Otto ni se re ti rou da pre sen ça im pe ri al pe nho ra do pelo gra ci o so
aco lhi men to que teve, dig nan do-se Sua Ma jes ta de lou vá-lo pela 
es cru pu lo sa sin ce ri da de do seu pro ce di men to.

“Par te do que te nho re fe ri do está no do mí nio pú bli co, e por
isso devo crer que o Sr. mo nar quis ta puro nas suas his tó ri as de be i -
ja-mão, pen sou di ri gir-se ao in di ví duo que ora es cre ve este ar ti -
go, e que teve a in fe li ci da de de cen su rar na Câ ma ra dos De pu -
ta dos em 1838 o res ta be le ci men to do be i ja-mão. Não será esta a
pri me i ra vez que, em ra zão da fe liz so li da ri e da de que en tre nós
exis te, te nha o sr. C. B. Otto ni re mi do os meus pe ca dos.

“Con si de ran do-me, pois, cha ma do tam bém a con tas pelo sr.
mo nar quis ta puro, vou ter a hon ra de ex pli car-me so bre esse ob je to.

“Na ses são de 10 de maio de 1838, im pug nan do as ten dên -
ci as re tró gra das do mi nis té rio de 19 de se tem bro de 1837, ci tei,
por exem plo, o res ta be le ci men to do be i ja-mão, que es ti ve ram em
de su so du ran te todo o tem po da me no ri da de, e que me pa re cia,
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como ain da hoje me pa re ce, um uso ori en tal im pró prio do ci da dão
de um país li vre.

“As pou cas pa la vras que eu dis se nes te sen ti do fo ram aba fa -
das pe los gri tos de or dem e pe los in sul tos da po lí cia ou do par ti -
do mi nis te ri al, que pre pon de ra va nas ga le ri as. Re pe li com ener -
gia tão in de co ro sa ma ni fes ta ção, e, ofen di do em meus bri os e
dig ni da de, jul guei que de via dar pro va da sin ce ri da de das mi nhas
opi niões não me su je i tan do ja ma is ao uso que uma vez e tão
so le ne men te con de na ra. Afir mo ao sr. mo nar quis ta puro que te nho
sido fiel a este pro pó si to. E, ten do tido a hon ra de com pa re cer
pe ran te Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, já como vice-pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos em 1847, já como ora dor da de pu ta ção
que em nome da Câ ma ra fe li ci tou a Sua Ma jes ta de o Impe ra dor
pelo nas ci men to de Sua Alte za o prín ci pe im pe ri al, e já como
par ti cu lar, te nho cons ciên cia de que em mi nhas pa la vras e no
meu pro ce di men to te nho sa bi do con ci li ar a dig ni da de da mi nha
po si ção com o aca ta men to de vi do a tão au gus ta pes soa, que,
com os sen ti men tos ele va dos que lhe são co nhe ci dos, não é
pos sí vel que te nha le va do a mal ver di an te de si um ho mem em pé.

“Não seja, pois, o mo nar quis ta puro mais re a lis ta do que o
rei, e de i xe-me em paz; mas, ain da que o não faça, não vol ta rei à 
im pren sa acer ca des te as sun to.

“Rio de Ja ne i ro, 5 de fe ve re i ro de 1857. – T. B. Otto ni.”

De re a ção em re a ção te mos pe ne tra do tão lon ge pe las re giões
asiá ti cas que mu i tos es pí ri tos re fle ti dos hão de achar pe que ni na esta ques tão
de be i ja-mão.

Não o é em suas con se qüên ci as re la ti va men te a mim, se é cer to,
como dis se um jor nal diá rio nes ta cor te, que ain da este ano con tri bu iu para
que se me fe chas sem as por tas do Se na do.

Para ava li ar com cri té rio um fato qual quer diz a boa her me nêu ti -
ca que se de vem con si de rar aten ta men te o tem po e as cir cuns tân ci as sob os
qua is ocor reu.

Ju di cis of fi ci um est, ut res, ita tem po ra re rum.
Qu e re re: qua e si to tem po re tu ti us eris.
O res ta be le ci men to do be i ja-mão em 1837 de li ne a va as fe i ções de 

uma po lí ti ca nova no país, e que nun ca foi mi nha.
So bre este ob je to diz o sr. dr Jus ti ni a no José da Ro cha, à pág. 32

de um in te res san te pan fle to pu bli ca do em 1856 com o tí tu lo – Ação, re a ção,
tran sa ção, ver bis ibi:

“Ape la mos para a re cor da ção dos que en tão vi vi am e se acha vam
na ca pi tal do Impé rio: eles que di gam que sen sa ção imen sa pro du ziu na
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ci da de, de exal ta ção em uns, de in dig na ção em ou tros, de sur pre sa em to dos, 
quan do se sou be que na fes ti vi da de da Cruz, à por ta da igre ja, di an te de
nu me ro sís si mo con cur so, ha via-se o re gen te in cli na do e be i ja do a mão do
Impe ra dor!”

Na ses são de 1839 con ser vou-se a oli gar quia fiel ao seu pro gra ma.
Des tru ir os mo nu men tos le van ta dos ao pro gres so no pri me i ro

re i na do e nos pri me i ros anos da me no ri da de – tal era o seu em pe nho.
Não es con di am o ne fan do pro pó si to de com por um go ver no

ar bi trá rio, sob o qual, as so ci a dos ao Impé rio do mi nas sem a ge ra ção pre sen te.
A re for ma in cons ti tu ci o nal do ato adi ci o nal, pro mul ga da com o

nome de in ter pre ta ção, foi um dos seus mais atre vi dos lan ços de jogo.
Após to lo das fra que zas pro vin ci a is, ten do fé no go ver no do

povo, por si mes mo, eu pro cu rei por toda a sor te de em bar gos a se me lhan te 
lei, que con si de ro o ma i or dos er ros da le gis la tu ra de 1838 a 1841.

Pa re cia-me que se de via an tes alar gar do que res trin gir as fa cul -
da des pro vin ci a is.

Acho ri dí cu lo que o or de na do de 150$ do car ce re i ro de uma al de ia
da pro vín cia do Ama zo nas ou de ou tra qual quer que seja ob je to de um
de cre to im pe ri al; que as pro vín ci as não pos sam de sig nar os seus vi gá ri os e
ofi ci a is da guar da na ci o nal; que um ta be lião da al de ia ou es cri vão dos
ór fãos só pos sa ser no me a do na cor te. É um modo de se es co lher o pior e de 
au men tar os me i os de cor rup ção que tem o go ver no ge ral para se du zir os
re pre sen tan tes da na ção.

No Jor nal do Co mér cio de 11 de ju nho do ano de 1839 vem um dos 
dis cur sos em que, pro tes tan do con tra a in ti tu la da in ter pre ta ção do ato adi -
ci o nal, as sim me ex pri mi.

Para me lhor in te li gên cia do meu dis cur so o faço pre ce der do
pro je to de po is lei de in ter pre ta ção do ato adi ci o nal:

“A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va de cre ta:
“Art. 1º A pa la vra mu ni ci pal do art. 10 § 4º do ato adi ci o nal 

com pre en de am bas as an te ri o res – po lí cia e eco no mia – e a am -
bas es tas se re fe re a cláu su la fi nal do mes mo ar ti go, pre ce den do
pro pos ta das câ ma ras. A pa la vra po lí cia com pre en de a po lí cia
mu ni ci pal ad mi nis tra ti va so men te e não a po lí cia ju di ciá ria.

“Art. 2º A fa cul da de de cri ar e su pri mir em pre gos mu ni ci -
pa is e pro vin ci a is, con ce di da às as sem bléi as de pro vín cia pelo §
7º do art. 10 do ato adi ci o nal, so men te diz res pe i to ao nú me ro
dos mes mos em pre gos, sem al te ra ção da sua na tu re za e atri bu i -
ções, quan do fo rem es ta be le ci dos por leis ge ra is, re la ti vas a ob je -
tos so bre os qua is não po dem le gis lar as re fe ri das as sem bléi as. 
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“Art. 3º o § 11 do mes mo art. 10 so men te com pre en de aque les 
em pre ga dos pro vin ci a is cu jas fun ções são re la ti vas de pro vín cia, 
e os qua is po dem le gis lar as as sem bléi as le gis la ti vas de pro vín -
cia, e por ma ne i ra al gu ma aque les que são cri a dos por leis ge ra is
re la ti vas a ob je tos de com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ge ral.

“Art. 4º Na pa la vra ma gis tra do, de que usa o art. 11 § 7º do
ato adi ci o nal, não se com pre en dem os mem bros das re la ções e
tri bu na is su pe ri o res.

“Art. 5º Na de cre ta ção da sus pen são ou de mis são dos ma -
gis tra dos pro ce dem as as sem bléi as pro vin ci a is como Tri bu nal de
Jus ti ça. So men te, po dem, por tan to, im por tais pe nas em vir tu de
de que i xa por cri me de res pon sa bi li da de, a que elas es tão im pos tas 
por leis cri mi na is an te ri o res, ob ser van do a for ma de pro ces so
para tais ca sos an te ri or men te es ta be le ci da.

“Art. 6º O de cre to de sus pen são ou de mis são de ve rá con -
ter: 1º, o re la tó rio do fato; 2º, a ci ta ção da lei em que o ma gis tra -
do está in cur so; 3º, uma sus cin ta ex po si ção dos fun da men tos ca -
pi ta is da de ci são to ma da.

“Art. 7º O art. 16 do ato adi ci o nal com pre en de im pli ci ta -
men te o caso em que o pre si den te da pro vín cia ne gue a san ção a
um pro je to por en ten der que ofen de a Cons ti tu i ção do Impé rio.

“Art. 8º As leis pro vin ci a is que fo rem opos tas à in ter pre ta -
ção dada nos ar ti gos pre ce den tes não se en ten dem re vo ga das pela
pro mul ga ção des ta lei sem que ex pres sa men te o se jam por ato
do Pode Le gis la ti vo ge ral.

"Paço da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 26 de se tem bro de
1838. – Pa u li no José So a res de Sousa – J. C. de Mi ran da Ri be i ro – José
Cle men te Pe re i ra.

Jor nal do Co mér cio de 4 de ju lho de 1839.

“O SR. OTTONI – Sr. pre si den te, le van to-me para sus ten tar o
re que ri men to do meu no bre co le ga o sr. Álva res Ma cha do, que de nun ci ou
con ter o pro je to in co e rên ci as, con tra di ções e ab sur dos, por ser ma ni fes ta -
men te con trá rio à Cons ti tu i ção e por en vol ver uma ver da de i ra re for ma do ato
adi ci o nal, de ba i xo do mal fin gi do pre tex to de in ter pre tar al guns ar ti gos.

“Antes, po rém, de en trar nas pro vas em que ba se io a mi nha opi -
nião, seja-me lí ci to res pon der a uma cen su ra do no bre de pu ta do pela Ba hia, 
o ilus tre sr. 3º se cre tá rio.

“Não é a su po si ção de que as lu zes es te jam só no lado da opo si -
ção o que nos obri ga a abrir mais am pla dis cus são so bre este pro je to.
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“O ano pas sa do a opo si ção im pôs-se com ple to si lên cio, não teve
par te no de ba te des ta lei; por isso tem mais obri ga ção de jus ti fi car o mo ti vo
que de ter mi nou o seu pro ce di men to nes ta im por tan te ques tão.

“Se isto é um de ver im pos to ao de pu ta do em to dos os ca sos, pa re ce 
de mais for te ra zão nes te, em que se pro põe mo di fi car a Cons ti tu i ção do
Esta do.

“É de ri go ro sa obri ga ção para o de pu ta do ven ci do jus ti fi car o seu
voto pe ran te a na ção, pe ran te a ma i o ria da Casa. A opo si ção acha para jus ti fi -
car-se a oca sião mi nis tra da pelo re gi men to: é esse, pois, o cam po que es co lho.

"Ana li sa rei os di fe ren tes ar ti gos do pro je to que se dis cu te. O 1º
ar ti go dez [lê]. Na pri me i ra par te des te ar ti go con cor do em que está a úni ca
dou tri na que se pode qua li fi car como in ter pre ta ção: vejo que diz o ar ti go
10, § 4º, na úl ti ma par te, pre ce den do pro pos ta das Câ ma ras, sem que, nem a
co lo ca ção gra ma ti cal, nem qual quer ou tra cir cuns tân cia, nos in du za a crer
que esta con di ção não com pre en de am bas as par tes do 1º mem bro do pa rá -
gra fo. Ora, se a úl ti ma con di ção en vol ve tan to a po lí cia como a eco no mia,
se gue-se que a po lí cia de que se tra ta é so men te a mu ni ci pal, pois do con trá rio 
pu de ram as câ ma ras fa zer pro pos tas so bre a po lí cia ge ral da pro vín cia.
Vê-se, pois, a ra zão por que não im pug no a pri me i ra par te do art. 1º. Mas
não sei por que fa ta li da de, e para não ha ver um só ar ti go nes te pro je to que
não seja in cons ti tu ci o nal, foi se in ven tar a dis tin ção que se acha na se gun da
par te do ar ti go clas si fi can do a po lí cia mu ni ci pal em ju di ciá ria e ad mi nis tra -
ti va, e de cla ran do que as as sem bléi as pro vin ci a is não po dem le gis lar so bre
po lí cia mu ni ci pal ju di ciá ria.

“O Sr. Pre si den te – o Sr. De pu ta do está fa lan do fora da or dem.
“O SR. OTTONI – Per doe V. Exª eu pre ten do mos trar que o pro -

je to é todo con trá rio à Cons ti tu i ção, e por isso con tra di tó rio, ab sur do e in co e -
ren te. Pros se gui rei, por tan to, con sen tin do V. Exª. Ante ri or men te ao ato adi -
ci o nal já as pro vín ci as go za vam das ga ran ti as de le gis lar, por meio de suas 
câ ma ras e con se lhos ge ra is, so bre a po lí cia ju di ciá ria mu ni ci pal: vejo que o
art. 169 da Cons ti tu i ção diz que uma lei re gu la men tar mar ca rá o modo da
ele i ção das câ ma ras e a for ma ção de suas pos tu ras po li ci a is: vejo que a
Assem bléia Ge ral, de sen vol ven do este ar ti go cons ti tu ci o nal na Lei de 1º de
ou tu bro de 1828, de ter mi nou no art. 71 [lê], que as pos tu ras das câ ma ras
ver sa ri am tam bém so bre a se gu ran ça pú bli ca e, como que não sa tis fe i ta
com esta de cla ra ção ge né ri ca de cre tou no art. 66 [lê], que as câ ma ras mu ni -
ci pa is po di am fa zer as pos tu ras con tra in jú ri as e ob ce ni da des.

“Ora, se isto não é o que se cha ma po lí cia ju di ciá ria mu ni ci pal,
não sei o que pos sa ser.

“Por con se guin te, na in te li gên cia do cor po le gis la ti vo, as câ ma ras
mu ni ci pa is po di am fa zer es sas pos tu ras so bre a po lí cia ju di ciá ria, que os
con se lhos ge ra is apro va vam para se rem logo ob ser va das. Os le gis la do res
cons ti tu in tes que ti nham de dar des ti no a es tas atri bu i ções dos con se lhos
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ge ra is nada mais fi ze ram se não trans pas sá-las para as as sem bléi as pro vin ci a is, 
sem te rem in ten ção de ti rar o que aos mu ni cí pi os já se ha via con fe ri do. Se,
pois, é essa a in te li gên cia da Assem bléia Ge ral, como, sem uma ma ni fes ta
vi o la ção, não só do ato adi ci o nal, como do art. 169 da Cons ti tu i ção, se há de 
ad mi tir se me lhan te in ter pre ta ção?

“Sr. pre si den te, che gou o tem po da re a ção, e não se con ten tam
os no bres de pu ta dos em que rer pa rar em 1834: quer-se re gres sar de 24 para
trás. Por que nes se tem po não se achou tão pe ri go so dar às pro vín ci as o que 
ago ra se lhes quer ti rar? Qu an do tra tou-se de re for mar a Cons ti tu i ção foi
em con se qüên cia de um cla mor ge ral de to dos os ân gu los do Impé rio, por que
as pro vín ci as dis tan tes oi to cen tas e mais lé guas, com tan tas ne ces si da des,
tan ta di fi cul da de de co mu ni ca ções, não po di am dis pen sar por mais tem po
o de sen vol vi men to des se gér men fe de ra ti vo, já con sa gra do na Cons ti tu i ção
do Esta do. Entre tan to a re a ção que apa re ceu ao tem po em que essa fa tal
idéia do re gres so foi pro cla ma da não se con ten tou em des tru ir o tra ba lho
da câ ma ra cons ti tu in te de 1834, mas que ir ain da mu i to para trás.

“Va mos ao art. 2º, an tes de en trar na aná li se des te ar ti go, fa rei
uma ob ser va ção: pa re ce que até há re ce io de se dar às as sem bléi as le gis la ti vas
pro vin ci a is o tí tu lo que lhes com pe te. O ar ti go já so men te as cha ma as sem -
bléi as de pro vín cia; da qui a pou co se rão re du zi das a con se lhos ad mi nis tra -
ti vos do go ver no. Ou tra ob ser va ção que jul go de ver fa zer é re la ti va à in ven ção 
fe i ta de em pre ga dos ge ra is e em pre ga dos mu ni ci pa is ge ra is. Não pos so de i xar 
de con fes sar que é uma dis tin ção ga lan te, para não cha mar ab sur da. Nos
Esta dos Uni dos exis tem, ou em pre ga dos fe de ra is, isto é, em pre ga dos da
União, ou em pre ga dos dos es ta dos; cre io que não há ou tra dis tin ção. Tri bu na -
is fe de ra is e tri bu na is dos es ta dos. Nes te pro je to, po rém, há uma idéia in te i -
ra men te nova, e vem a ser em pre ga dos ge ra is mu ni ci pa is e em pre ga dos ge ra is 
pro vin ci a is; pa re ce que era o mes mo que di zer na ci o na is es tran ge i ros.

“Ou tra ob ser va ção ain da. Dada a in te li gên cia que o art. 2º es ta be le -
ce para o § 7º do art. 10, isto é, de que a atri bu i ção aí con fe ri da às as sem bléi -
as le gis la ti vas pro vin ci a is re duz-se a mar car o nú me ro dos tais em pre ga dos 
ge ra is e mu ni ci pa is ge ra is, esse § 7º é a mais in sig ni fi can te do ato adi ci o nal.
E, com efe i to, se re cor re mos à clas se dos em pre ga dos ju di ci a is, os mais im -
por tan tes com pre en di dos nes te § 7º são os ju í zes de di re i to; mas já pelo § 1º
do mes mo art. 10, po den do as as sem bléi as pro vin ci a is le gis lar so bre a di vi são
ju di ciá ria, isto é, po den do cri ar as co mar cas que acha rem con ve ni en te, ti nham
im pli ci ta men te o di re i to de mar car o nú me ro dos ju í zes de di re i to. Por tan -
to, na clas se ju di ciá ria nada trou xe o §7º, ou qua se nada, que já não es ti ves -
se no §1º Na hi e rar quia ecle siás ti ca os em pre ga dos com pre en di dos no § 7º
são os pá ro cos; ora, ca ben do já pelo mes mo §1º do ar ti go às as sem bléi as
pro vin ci a is o nú me ro dos pá ro cos. Vê-se, pois, que a in te li gên cia dada pelo
ar ti go 2º do pro je to re duz o § 7º do ar ti go a uma re dun dân cia, inu ti li da -
de ou in sig ni fi cân cia.
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“Ora, eu de se jo que se con fron te im par ci al men te esta re dun dân cia,
inu ti li da de ou in sig ni fi cân cia, a que se pre ten de re du zir o § 7º, com o que
dis se an te on tem o no bre ex-mi nis tro da ma ri nha. Re ve lou-nos S. Exª que
em uma con fe rên cia de seus ami gos po lí ti cos, os do tem po em que se re for -
mou a Cons ti tu i ção, S. Exª se pro nun ci ou al ta men te con tra este §7º do art.
10, por jul gá-lo ina dap ta do às cir cuns tân ci as do país; que igual opo si ção lhe 
fi ze ram ou tras per so na gens que afi nal ce de rão; mas que en fim S. Exª, não
ten do po di do con vir em tal dis po si ção, e ten do ela sido apro va da, tais es crú -
pu los lhe trou xe ra que até veio a vo tar con tra a ado ção do ato adi ci o nal. Se,
pois, o no bre ex-mi nis tro nas suas con fe rên ci as com seus ami gos po lí ti cos
de en tão jul gou tão im por tan te esta dou tri na que não ad mi tiu tran si gên cia
al gu ma, ape sar de ce de rem ou tras per so na gens, não devo eu des ta cir cuns -
tân cia con clu ir que na in te li gên cia dos de pu ta dos cons ti tu in tes o § 7º era
um dos mais im por tan tes do ato adi ci o nal? Que o §7º não era uma inu ti li -
da de, po rém sim dis po si ção tão trans cen den te que a seu res pe i to não ad mi tia
tran si gên cia al gu ma en tre as per so na gens que aliás pa re ci am es tar até ali de 
in te li gên cia e acor do? Esta de cla ra ção, de que to mei nota, me pa re ce su ma -
men te pre ci o sa para de mons trar que a in te li gên cia que se quer dar não é a
dos le gis la do res que o povo man dou a esta Casa com a mis são es pe ci al de
cri ar um Po der Le gis la ti vo pro vin ci al e mar car-lhe atri bu i ções.

"Entro ago ra na aná li se do § 7º, como está con ce bi do. Cre io que
quan do a mes ma lei a res pe i to dos mes mos ob je tos se ex pri me com os mes mos
ter mos pa re ce que her me ne u ti ca men te não se pode con clu ir se não que ela
quis de cre tar a mes ma, idên ti ca dis po si ção. Vejo que a Cons ti tu i ção no art. 15,
§ 16 de ter mi na. [Lê]: se, pois, a Cons ti tu i ção, mar can do nos sas atri bu i ções
so bre a cri a ção e su pres são de em pre gos, usa das mes mas pa la vras com que 
o ato adi ci o nal dá às as sem bléi as pro vin ci a is o mes mo di re i to, como se
pode ne gar às as sem bléi as pro vin ci a is fa zer o mes mo di re i to, como se pode
ne gar às as sem bléi as pro vin ci a is fa zer o mes mo que nós aqui, ten do elas
le gis la ção idên ti ca pe los mes mos pró pri os ter mos? Cre io que esta iden ti da de
de ter mos, tra tan do do mes mo ob je to, sig ni fi ca a iden ti da de de idéi as que o 
le gis la dor quis ex pri mir.  Sr. pre si den te, noto mais que ain da há pou co tem po
a Assem bléia Ge ral se pro nun ci ou em di fe ren te modo. Aqui se le gis lou que
os ofi ci a is da guar da na ci o nal do mu ni cí pio ne u tro fos sem no me a dos pelo
go ver no. Ora, se a as sem bléia não se jul gou au to ri za da para le gis lar so bre a
guar da na ci o nal se não no mu ni cí pio ne u tro, é por que re co nhe ceu que ha via 
atri bu i ções de ou tro po der, que são as as sem bléi as pro vin ci a is, a quem o
ne gó cio está co me ti do nas pro vín ci as. A este res pe i to, to das as pro vín ci as,
ou a ma i o ria de las, têm dado a mes ma in te li gên cia que a câ ma ra e a Assem -
bléia Ge ral têm dado. No Rio de Ja ne i ro não se le gis lou so bre isto? Cre io
mes mo que essa lei foi san ci o na da pelo no bre de pu ta do o sr. Pa u li no, ou
pelo sr. ex-mi nis tro da ma ri nha. Se o no bre de pu ta do foi quem san ci o nou
uma tal lei, já por este fato re co nhe ceu que no § 7º do art. 10 está com pre en -
di da uma fa cul da de mais am pla do que a de mar car o nú me ro dos em pre -
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ga dos. Como é que o no bre de pu ta do teve de ar re dar-se de um voto tão
so le ne? Nes sa oca sião de via ter exa mi na do a na tu re za des sas atri bu i ções
pro vin ci a is, e, com a vas ti dão de in te li gên cia que tem o no bre de pu ta do,
pro ce der na for ma da Cons ti tu i ção. Eis a in te li gên cia da ma i o ria das as sem -
bléi as pro vin ci a is da ge ral e dos pró pri os au to res e de fen so res des te pro je to,
e que to dos es ta vam de acor do a dar a esse § 7º tal qual se acha nas suas
pa la vras. Como, pois, eu hei de con ven cer-me sem que apa re çam ra zões
que des tru am tan tas e tão res pe i tá ve is con vic ções? Como acre di tar que este
ar ti go tem ou tra in te li gên cia? São mis té ri os que não pos so pe ne trar! A
co mis são quan do de sen vol veu es tas idéi as es ta be le ceu, vá ri as hi pó te ses e
diz: [Lê o pa re cer da co mis são.]

“Sr. pre si den te, quan to à pri me i ra hi pó te se, não acho in con ve ni -
en te; de cla ro-o, com fran que za, ape sar do que se pos sa di zer a este res pe i to. E,
se o in con ve ni en te é real, o meio de o re me di ar é ou tro. Se de um ar ti go da
Cons ti tu i ção re sul tam in con ve ni en tes, es tes re me de i am-se re for man do-o
pe los me i os cons ti tu ci o na is, e não é de ne ces si da de que seja este ar ti go por
isso in ter pre ta do con tra a li te ral dis po si ção das suas pa la vras. Se aca so a
as sem bléia co nhe ces se que os có di gos de vi am ser uni for mes no Impé rio, e
o ato adi ci o nal de ter mi nas se o con trá rio, re sul ta ria a obri ga ção de pe dir ao
povo so be ra no a au to ri da de para re for mar este ar ti go do ato adi ci o nal.

“De via-se pri me i ra men te pro var que a in te li gên cia não era esta;
pode ha ver in con ve ni en tes, mas há o re mé dio, que é au to ri zar a Câ ma ra
dos De pu ta dos para re mo vê-los: faça-se isso pe los me i os le ga is e não
(per mi ta-me di zer) re vo lu ci o na ri a men te.

[O ora dor lê a 2ª, 3ª e 4ª hi pó te ses do pa re cer da co mis são, e, con cor -
dan do com as con clu sões a este res pe i to, ain da in sis te em fa zer ver que os in con ve -
ni en tes re sul tan tes da pri me i ra hi pó te se só po dem ser re mo vi dos, se exis tem, re for -
man do-se a Cons ti tu i ção, e pas sa ao art. 3º do pro je to.]

“Sr. pre si den te, es ta be le ce este art. 3º a mes ma dis tin ção en tre
em pre ga dos pro vin ci a is cri a dos por leis ge ra is e em pre ga dos pro vin ci a is
por leis pro vin ci a is, e diz que só a res pe i to des tas po dem as as sem bléi as
pro vin ci a is le gis lar quan to à no me a ção etc. Eu já de mons trei que tal dis tin -
ção não está no ato adi ci o nal; é as sim cre io po der con clu ir que tam bém o
art. 3º é ofen si vo da lei fun da men tal. Di rei mais. O § 11 do art. 10 au to ri zou
as as sem bléi as pro vin ci a is para le gis la rem so bre os ca sos e o modo de
no me a ção dos em pre ga dos pro vin ci a is, sem ex ce ção al gu ma. [Lê.] Ora, é sa -
bi do que mes mo an tes da re for ma cons ti tu ci o nal ha via gra ves des con ten ta -
men tos nas pro vín ci as, por ser pre ci so vir men di gar de tão lon ge à Cor te a
no me a ção de um juiz de di re i to, de um vi gá rio, de um pro fes sor, de um es -
cri vão etc.; e em 1831 a Assem bléia Ge ral com pe ne trou-se da im por tân cia
des tes in con ve ni en tes, e con ven ceu-se da ne ces si da de de pôr nas pro vín ci as 
o re mé dio. Em con se qüên cia, na lei da re gên cia se faz a pri me i ra dis tin ção
en tre em pre ga dos ge ra is e pro vin ci a is, e se au to ri zou no art. 18 [lê] o que
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está hoje no § 7º e § 11 do art. 10 do ato adi ci o nal, os qua is não são mais do
que uma có pia do que está na lei da re gên cia, com pe que nas mo di fi ca ções.
Como esta lei fos se in te ri na, por vi go rar so men te du ran te a me no ri da de do
im pe ra dor, a Assem bléia Ge ral quis fa zer des ta dis po si ção uma le gis la ção
per ma nen te, e por isso é que vem o § 11 do art. 10. Mas os no bres de pu ta dos
di zem, e ar gu men ta rão que, se o § 11 con ce des se aos pre si den tes a no me a ção
dos ju í zes de di re i to, por exem plo, fi ca ria re for ma do o art. 102 da Cons ti tu i -
ção, que não foi jul ga do re for má vel.

“Esta ra zão pro va de mais. Por tan to, se o § 3º do art. 102 diz que
a no me a ção do ma gis tra do com pe te ao im pe ra dor, o § 4º tam bém dá ao im -
pe ra dor o pro vi men to dos mais em pre gos; e, se tal ra zão pre va le ces se para
o 3º, de via tam bém pre va le cer para o § 4º: en tre tan to, eu cre io que os no bres 
de pu ta dos não que re rão ne gar tam bém às pro vín ci as, ver bi gra tia, o di re i to
de no me ar os mes tres de pri me i ras le tras. A co arc ta da, pois, de ar ti gos da
Cons ti tu i ção re for má ve is, pro van do de mais, ne nhum peso me re ce. A lei de 
12 de ou tu bro de 1832, or de nan do aos ele i to res que man das sem a esta Casa
de pu ta dos com fa cul da de para cri ar um Po der Le gis la ti vo pro vin ci al (tais
são suas ex pres sões), vir tu al men te exi giu que o po der cons ti tu in te ti ves se a
am pli tu de de in ves tir o novo Po der Le gis la ti vo de tudo quan to po dem ser
atri bu i ções le gis la ti vas. Ci ta rei mais al guns exem plos que mos tram a de bi li -
da de da ar gu men ta ção con trá ria. O art. 13 da Cons ti tu i ção de le ga todo o
Po der Le gis la ti vo às suas câ ma ras, com a san ção do Impe ra dor: o art. 13
não foi jul ga do re for má vel, e se guir-se-ia daí que não te nham as as sem bléi as
pro vin ci a is uma boa par te do Po der Le gis la ti vo!

“O art. 36 diz que a ini ci a ti va so bre im pos tos é da ex clu si va com -
pe tên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos; o art. 36 não foi jul ga do re for má vel: e
ha ve rá quem ne gue às as sem bléi as, não só o di re i to de ini ci ar, como o de
de cre tar im pos tos?

“Pas sa rei ago ra ao art. 4º do pro je to. Diz este ar ti go que na pa la vra
ma gis tra do não se com pre en dem os mem bros da re la ção e tri bu na is su pe ri o res. 
O ato adi ci o nal § 7º do art. 11 diz. [Lê.] Ora, à vis ta des ta ge ne ra li da de, só se 
não com pre en de rão aqui os mem bros das re la ções e tri bu na is su pe ri o res se
eles não são ma gis tra dos; do con trá rio será tam bém este ar ti go uma ver da -
de i ra re for ma.

“Pas se mos ao art. 5º, que de cla ra que as as sem bléi as pro vin ci a is
pro ce dem como tri bu na is de jus ti ça quan do de cre tam a sus pen são ou de mis são 
do ma gis tra do.

“Em pri me i ro lu gar ob ser va rei que nun ca li ou ouvi apli car-se o
ver bo, de cre tar para ex pri mir uma fun ção de tri bu nal de jus ti ça; e me pa re ce
que, se o ato adi ci o nal qui ses se con ver ter em cor pos ju di ciá ri os as as sem -
bléi as pro vin ci a is, di ria, em vez de – com pe te às as sem bléi as pro vin ci a is
de cre tar a sus pen são etc., – jul gar os ma gis tra dos, apli can do-lhes a pena de
sus pen são etc. A Cons ti tu i ção, po rém, es co lheu a fra se le gis la ti va ou ad mi -
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nis tra ti va, e su je i tou o ter mo ju di ciá rio. É dos Esta dos Uni dos que se trans -
plan tou para o Bra sil esta dis po si ção. Nos Esta dos Uni dos (na Cons ti tu i ção
Fe de ral, por exem plo) o Se na do é de cla ra do Tri bu nal de Jus ti ça para jul gar
to dos os em pre ga dos pú bli cos por ca u sa po lí ti ca (im pe ach ment), im pon do a
pena de de mis são e de cla ran do a ina bi li ta ção para ou tros em pre gos. Entre -
tan to, a par des ta dis po si ção, que tam bém re co nhe ce a Cons ti tu i ção par ti cu -
lar do es ta do de New York, vem aí ou tra dis po si ção do § 13 da se ção IV. É
esta dis po si ção que está co pi a da no ato adi ci o nal. Dá a Cons ti tu i ção de
New York nes te pa rá gra fo às duas câ ma ras si mul ta ne a men te o di re i to de
de cre tar a de mis são dos ma gis tra dos, cu jos tí tu los lhes dão o di re i to de con ti -
nu ar en quan to bem ser vi rem.

“A se gun da par te des te ar ti go diz que as as sem bléi as pro vin ci a is 
só po de rão im por a pena de sus pen são ou de mis são no caso de cri mes a
que es tas pe nas es te jam im pos tas por leis cri mi na is an te ri o res. Ora, per mi -
ta-me V. Exª que eu com ba ta esta par te do ar ti go com um prin cí pio ge ral
con sig na do no pa re cer da co mis são que pro pôs este pro je to. [Lê.] Como,
pois com este prin cí pio quis a co mis são fa zer de pen den tes das leis da
União um ato das as sem bléi as pro vin ci a is? Não será isto tor nar man cas e
im per fe i tas suas atri bu i ções? Não pode, por exem plo, a Assem bléia Ge ral
por uma lei or di ná ria inu ti li zar com ple ta men te este ar ti go cons ti tu ci o nal,
mar can do para os cri mes dos ma gis tra dos em to dos os ca sos pe nas que não 
se jam a sus pen são ou a de mis são? Vê-se, pois, que a con ver são das as sem -
bléi as pro vin ci a is em tri bu na is de jus ti ça é mais uma in cons ti tu ci o na li da de
do pro je to.

“O art. 6º de cla ra que o de cre to da sus pen são deve ser for mu la do
de uma ma ne i ra es pe ci al. Na ver da de, se as as sem bléi as pro vin ci a is são
tri bu na is da União, pode esta mar car, não só das fór mu las do jul ga men to,
como as das sen ten ças; mas uma di fi cul da de acho eu, e con sis te em que
pelo art. 11 [lê] com pe te às as sem bléi as pro vin ci a is de cre tar seus re gi men -
tos com cer tas e de ter mi na das ex ce ções; acres cen tar ou tras não é in ter pre -
tar, é evi den te men te re for mar.

“Art. 7º [Lê] Dá aos pre si den tes o di re i to de sus pen der os atos
le gis la ti vos que jul ga rem con trá ri os à Cons ti tu i ção. Este ar ti go é o fi lho
que ri do do re gres so, cujo ori gi ná rio au tor, o sr. ex-mi nis tro da Jus ti ça, já as sim
en ten deu o ato adi ci o nal, e as sim o man dou exe cu tar pe los seus pre si den tes.
Se ele go ver nas se sem pre, até bem po di am dis pen sar este ar ti go os mes mos 
se nho res apa i xo na dos do re gres so; mas, como po dem vir, e eu o es pe ro,
ad mi nis tra ções para quem a Cons ti tu i ção não seja le tra mor ta, con vi nha
de cre tar-se a ver da de i ra in te li gên cia, se dú vi da pu des se ha ver a este res pe i to.
Eu me ex pli co.

“O Ato Adi ci o nal, de cla ran do o modo por que se ri am sub me ti dos 
à san ção os atos le gis la ti vos pro vin ci a is, dis se que os pre si den tes ne ga ri am
a san ção quan do en ten des sem que es ses atos não con vi nham ao bem da
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pro vín cia. Tal vez por uma es pé cie de Po der Le gis la ti vo, não quis a Cons ti -
tu i ção de cla rar hi pó te ses em que as as sem bléi as pro vin ci a is fos sem-lhes
con trá ri as em seus atos. Quis que a fór mu la ge ral com que o pre si den te
ne gas se a san ção fos se com o pre tex to de que as leis não san ci o na das não
con vi nham aos in te res ses pro vin ci a is: as sim tam bém na Cons ti tu i ção, quan -
do su põe-se que o Impe ra dor não dê a san ção a uma lei ge ral (e note-se que
pode em al gum caso ser essa lei no ju í zo do Impe ra dor con trá ria à Cons ti -
tu i ção) se diz que o fará pela fór mu la che ia de cor te sia: – O Impe ra dor quer
me di tar. No art. 15 do ato adi ci o nal es tão, pois a re gra e a fór mu la ge ral para a
não san ção, quan do as leis são pela pri me i ra vez en vi a das ao pre si den te.

“O art. 16, po rém, é já para o caso de que rer a Assem bléia Pro vin ci al 
por dois ter ços de vo tos fa zer pre va le cer sua opi nião so bre a do pre si den te:
o ato adi ci o nal dá esse cor re ti vo ao veto pre si den ci al, mas es ta be le ce duas
hi pó te ses, em que o pre si den te pos sa, a des pe i to do ju í zo da Assem bléia
Ge ral. Diz o art. [Lê.] Co nhe ceu o le gis la dor que, se se des se ao pre si den te a
fa cul da de de sus pen der to dos os atos le gis la ti vos pro vin ci a is em que se
pu des sem achar pre tex tos de ofen si vos dos in te res ses de ou tras pro vín ci as,
se ria isto uma gran de la ti tu de dada ao exe cu ti vo pro vin ci al: res trin giu,
pois, o le gis la dor essa sus pen são ao caso úni co do § 8º do art. 10, isto é,
quan to à lei re la ti va à na ve ga ção, es tra da, ou ou tra obra pú bli ca, que pos sa
tra zer dano a ou tra pro vín cia.

“Qu an to à ex ce ção re la ti va às leis que pos sam ofen der os tra ta dos,
bem se vê em pri me i ro lu gar que ela se li mi ta por sua na tu re za a pou cas leis
pro vin ci a is, em se gun do lu gar que era um re cur so in dis pen sá vel aos de le ga dos
do Po der Exe cu ti vo Ge ral, que tem o di re i to ex clu si vo de fa zer a guer ra e a paz,
e de tra tar com as na ções es tran ge i ras. Se esta res tri ção não hou ves se, po de ria,
ver bi gra tia, uma pro vín cia ma rí ti ma de cre tar tais me di das que trou xes sem ine vi -
ta vel men te a guer ra com al gu ma po tên cia es tran ge i ra. Mas se, além des tas duas
ex ce ções, tão res tri tas, tão li mi ta das, tão po si ti vas, se vai ain da acres cen tar uma,
e tão am pla como a que se acha con sig na da no ar ti go, me dirá V. Exª onde vão
as atri bu i ções das as sem bléi as pro vin ci a is, as suas ga ran ti as?. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Fi nal men te há o art. 8º [Lê] Já foi mu i to su fi ci en te men te pro va do
quan to ele é ab sur do, quan to é con trá rio à Cons ti tu i ção: des ne ces sá rio é
ajun tar as mi nhas vo zes às dos ora do res que tão de es pa ço so bre esta ma té ria
fa la rão. Li mi tar-me-ei a di zer: “Aqui está o ma i or dos ab sur dos, a ma i or das 
ex tra va gân ci as le gis la ti vas que te nham apa re ci do.”

“De ter mi nar que cer tos atos le gis la ti vos das as sem bléi as pro -
vin ci a is são con trá ri os à Cons ti tu i ção, e na mes ma lei de ter mi nar que fi cam
em vi gor es ses atos, isto não se po de rá apli car se não, ver bi gra tia, como uma
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tran sa ção com uma pro vín cia im por tan te. Qu an do há fa tos que pa re cem jus -
ti fi car bo a tos cre io que não es ta mos ini bi dos nes ta tri bu na de apre sen tar
es ses bo a tos. No pro je to ori gi nal ofe re ci do pela co mis são não apa re ceu este
ar ti go, com a de cla ra ção nova e mu i to cu ri o sa: – Fi cam em vi gor as dis po si ções
em con trá rio. Cre io mes mo que este ar ti go, pro pos to na 2ª dis cus são, foi re je i -
ta do, de cla ran do-se a ma i o ria da câ ma ra con tra tão ce re bri na dis po si ção; mas 
bo a tos cor re rão de que a re pre sen ta ção de Per nam bu co es ta va mu i to mal sa tis -
fe i ta com a in ter pre ta ção do ato adi ci o nal, por que ia re vo gar leis que es tão
em vi gor na que la pro vín cia, que aque la re pre sen ta ção su põe que têm fe i to
mu i to be ne fí cio, e que re vo gan do se po di am ca u sar aba los: diz-se mes mo
que o sr. mi nis tro da Gu er ra não era alhe io a esta opi nião; que em con se -
qüên cia uma tran sa ção se fez, a fim de que se res pe i tas sem es sas leis que se
re vo ga rão.

“Su po nho que se me lhan te modo de pro ce der não é de ma ne i ra
al gu ma ai ro so à Câ ma ra dos De pu ta dos: ou a cou sa con vém ou não; mas
le gis lar-se com re ce io de cer tas in fluên ci as, le gis lar-se por tran sa ções a res -
pe i to do Ato Adi ci o nal, a res pe i to da Cons ti tu i ção, não acho mu i to de co ro -
so. Entre tan to, como a mi nha ra zão não me sub mi nis tra um só ra ci o cí nio
em apo io des ta dis po si ção, que acho ex tra va gan te, eis por que dou al gum
cré di to ao bo a to de que ela foi fe i ta por tran sa ção; e, como em tudo e por
tudo sou ad ver so a tran sa ções, é uma ra zão de mais para que eu vote con tra 
a dis po si ção do art. 8º, ma ni fes ta men te ab sur da.

“Te nho dado em ge ral as ra zões em que me fun do para jul gar
con tra di tó rio, ab sur do, in co e ren te e an ti cons ti tu ci o nal o pro je to em dis cus são.
Voto, por tan to, para que as sim se jul gue, e en tran do ele em nova dis cus são
se emen dem es ses ab sur dos, in co e rên ci as, con tra di ções, que re sul ta ram de
sua in cons ti tu ci o na li da de pro va da.”

Jor nal do Co mér cio de 11 de ju nho de 1839.

VI
A MAIORIDADE

No meio des tas lu tas, che ga mos ao ano da ma i o ri da de do Sr. D. 
Pe dro II – 1840.

O prin cí pio de que o rei não pode fa zer mal nun ca es te ve em
mais pro ve i to so re le vo do que du ran te a me no ri da de do sr. D. Pe dro II.

Em todo esse pe río do os er ros das câ ma ras, das re gên ci as, dos
re gen tes e dos mi nis tros pre ju di ca vam so men te o ele men to po pu lar, de que 
eram fi lhas es sas en ti da des.

As de sor dens do pri me i ro re i na do es ta vam em 1840 como que
apa ga das da me mó ria dos con tem po râ ne os.

E as de ma si as do go ver no pes so al, que ha vi am acar re ta do a ani -
ma da ver são na ci o nal con tra o sr. D. Pe dro I, com ple ta men te es que ci das.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 289



Ape nas se es tu da va a his tó ria do pas sa do na de vo ta pa li nó dia
que can ta vam pe ni ten tes, e, ba ten do no pe i to, al guns co ri fe us (ou tro ra) do
li be ra lis mo.

Os re a lis tas do bom ve lho tem po, evo ca dos com pla cen te men te
pe los no vos con ver sos, ba ti am pal mas na es pe ran ça de ve rem re er gui dos os 
al ta res da ido la tria.

Acre di ta vam sin ce ra men te que o pres tí gio da re a le za ha via de
re pa rar, como por en can to, os es tra gos pro du zi dos pelo go ver no da ple be.

Con ta vam que se ri am su fo ca das para sem pre nos sas dis sen ções
in tes ti nas, e que te ría mos de des fru tar a ida de do ouro.

Apla u di am an te ci pa da men te as fes tas na ta lí ci as com as chu vas
de gra ças e con de co ra ções que são o seu in se pa rá vel cor te jo.

E os oli gar cas apro ve i ta ram o tem po, pro cu ran do en ra i zar o seu
omi no so do mí nio, es tu dan do a ma ne i ra de se fa ze rem ho mens ne ces sá ri os
e be ne mé ri tos do Impé rio, na sua qua li da de de res ta u ra do res da mo nar quia 
e ex clu si vos de vo tos da boa ca u sa.

Por sua par te, os li be ra is bem sa bi am quan to ter re no ti nham
per di do nos úl ti mos anos.

E nos seus aper tos e em ba ra ços so nha vam en car nar-se na mo nar -
quia, e ini ciá-la no ma ne jo ho nes to do go ver no.

Era o de si de ra tum que ha via fa lha do sob a re gên cia e re gen tes
po pu la res.

E por acor do uni ver sal apa re ceu a idéia de de cre tar-se um su pri -
men to de ida de para o jo vem Impe ra dor.

Opu nha-se à Cons ti tu i ção, que é ter mi nan te no seu art. 121: “O
Impe ra dor é me nor até a ida de de de zo i to anos com ple tos.”

Por esse pe que no em ba ra ço não se de i xa vam pren der os oli gar cas.
Ao con trá rio, o seu pla no con fes sa do era apa re lhar a má qui na do 

go ver no for te, para en tre gá-la no mi nal men te ao Impe ra dor me ni no.
Em nome das sim pa ti as que de sa fi a va o ór fão da na ção, não eles

con fis can do uma a uma as ga ran ti as con sa gra das no pac to fun da men tal.
Eram os pre pa ra ti vos do seu pro je to de ma i o ri da de.
Mas, se a ma i o ri da de fos se ini ci a da em lei or di ná ria pe los li be ra is, 

era qua se cer to que a lei se ria com ba ti da pe los con ser va do res em nome da
Cons ti tu i ção.

Da Cons ti tu i ção que eles aca ba vam de ras gar vi o len ta men te na
in ter pre ta ção do ato adi ci o nal!

A ma i o ri da de só po de ria ter o cu nho da cons ti tu ci o na li da de se
fos se ini ci a da e de cre ta da por essa oli gar quia te ne bro sa, que, apo i a da no
po der e no di nhe i ro dos tra fi can tes da cos ta d’ Áfri ca, a cu jas em pre sas se
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as so ci a ra, co me ça va, se gun do a fra se de um apro ve i ta do neó fi to, a plan tar
na cor te o seu fu tu ro.

E que, pos ta à mar gem a Cons ti tu i ção, pre pa ra va ou sa da men te
as má qui nas de guer ra que de vi am as se gu rar-lhes, e de fato lhes as se gu ra ram, 
o do mí nio em nome do sr. D. Pe dro II.

O Par ti do Li be ral ha via re co nhe ci do o gra vís si mo pe ri go da
si tu a ção.

A ver da de do sis te ma cons ti tu ci o nal es ta va ame a ça da pela tra ma 
oli gár qui ca.

A lei da in ter pre ta ção an tes da anu la ção do Ato Adi ci o nal era a
pre cur so ra da lei in cons ti tu ci o nal de 3 de de zem bro de de 1841, da res ta u -
ra ção in cons ti tu ci o nal do Con se lho de Esta do, e das mais ar ma di lhas le gis -
la ti vas que con fis ca rão as li ber da des pú bli cas em pro ve i to da oli gar quia.

E que fi ze ram a des gra ça e se la ram o opró brio do pre sen te re i na do.
A es co lha do li be ra lis mo ver da de i ro é a es co la da le ga li da de e da 

or dem bem en ten di da.Mas cum pre con fes sar que cir cuns tân ci as se dão em
que a le tra da lei mata e o es pí ri to vi vi fi ca.

"Para apro ve i tar-se uma oca sião fu gi ti va de fa zer o bem do
país, diz Jef fer son, é lí ci to ir além da Cons ti tu i ção. Nes tes ca sos, os
re pre sen tan tes da na ção, se in ter pre tam bem as ne ces si da des
pú bli cas, de vem pres cin dir de su ti le za me ta fí si cas, e, ar ris can -
do-se como fiéis man da tá ri os, pe dir de po is à so be ra nia na ci o nal
um bill de in de ni da de. Se o fato pra ti ca do é ver da de i ra men te útil 
e ho nes to, a na ção não de sa pro va rá o pro ce di men to dos seus
man da tá ri os, e o bill de in de ni da de, tor nan do mais sa li en tes os tra -
ços da se pa ra ção da li nha dos po de res, lon ge de en fra que cer,
con so li da rá a Cons ti tu i ção."
De con for mi da de com a sã dou tri na que aca bo de ci tar, jus ti fi ca dos 

se de vem con si de rar os li be ra is bra si le i ros se, na de plo rá vel si tu a ção que
está des cri ta, ape la rão para um Gol pe de Esta do par la men tar, pro cla man -
do, ape sar da Cons ti tu i ção, a ma i o ri da de do Impe ra dor, e pro cu ran do iden ti fi -
car com a gló ria do re i na do a sal va ção das ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Pen sa vam os li be ra is que Sua Ma jes ta de o Impe ra dor po dia ser o 
ins tru men to pro vi den ci al que fi zes se res va lar o gol pe li ber ti ci da e que brar
as tá bu as de pros cri ção das ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Ofe re cen do o seu apo io ao Impe ra dor me nor, os li be ra is eram
sin ce ros e pro cu ra vam as sim di ri gir no sen ti do dos seus prin cí pi os a po lí ti ca
do Se gun do Re i na do. Não ti nham pen sa men to re ser va do. Esta va lon ge da
idéia dos li be ra is bra si le i ros o exem plo des sa opo si ção fa mo sa que, como
diz H. He i ne, du ran te a res ta u ra ção pro tes tou em Fran ça que se con ten ta va
com a car ta, que de po is da re vo lu ção de ju lho alar de a va ter re pre sen ta do
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quin ze anos uma far sa, que aliás con ti nu a va, fa zen do-se com vi sí vel iro nia
e ma ni fes ta re pug nân cia, com par sa da re a le za.

Eram unís so nos. No dia 2 de de zem bro de 1838, na ci da de do
Ser ro; os con ser va do res fa zi am a fes ta de par ti do, em que os li be ra is nada
ti nham que ver.

E no meio dos seus can ta res es tou rou en tre eles a pro fe cia da
ma i o ri da de, por par te de um li be ral, como sím bo lo e ban de i ra de todo o
par ti do li be ral do im pé rio.

Empu nha o ce tro teu, oh! ma jes ta de!
Esma ga o ne po tis mo, a pre po tên cia, 
O re gres so, o ter ror, a ini qüi da de.
Que seja, o fi lho, oh! que i ra a Pro vi dên cia!
O de fen sor, o he rói da li ber da de, 
Bem como o pai o foi da in de pen dên cia 

Assim aca ba va um so ne to re ci ta do por meu fa le ci do ir mão, o sr.
Ho nó rio Be ne di to Oto ni, no te a tro le van ta do pe los con ser va do res, e onde
eles jul ga vam es tar sós.

Nes ta dis po si ção dos es pí ri tos abriu-se a ses são le gis la ti va em
1840.

Uma as so ci a ção se for mou com o com pro mis so con fes sa do de se
le var a efe i to a ma i o ri da de.

Cre io que o pri me i ro mo tor da idéia foi o se na dor Alen car, em
cuja casa a as so ci a ção ce le brou to das as suas ses sões.

Qu a tor ze éra mos os con fe de ra dos, seis se na do res e oito de pu ta dos.
Entre os se na do res con ta vam-se Ver gue i ro, José Ben to e Alen car; 

en tre os de pu ta dos dois Andra das e Ma ri nho, além de um ilus tre ve te ra no
da in de pen dên cia, que ti ve ra a pri o ri da de da idéia, pro pon do-a dois anos
an tes em casa de Álva res Ma cha do. Além do meu hu mil de nome só me
con si de ro au to ri za do para de cli nar os da que les que já per ten cem à his tó ria.

Com os fins con fes sa dos, a me di da só po dia atin gir o seu alvo se
ob ti vés se mos pre vi a men te o acor do e a be ne vo lên cia do Impe ra dor.

Nes te pres su pos to, de li be rou-se na pri me i ra ses são, an tes de
tudo, son dar o âni mo de Sua Ma jes ta de.

Os Andra das fi ca ram en car re ga dos de o fa zer por in ter mé dio de
pes so as alto co lo ca das, e que ti nham aces so jun to de Sua Ma jes ta de.

De li be rou-se mes mo que a fór mu la mis si va, que de via re du zir-se 
a es tes res tri tos ter mos:

“Os Andra das e seus ami gos de se jam fa zer de cre tar pelo cor po
le gis la ti vo a ma i o ri da de de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al; mas nada ini ci a ram
sem o con sen ti men to de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al.”
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“Qu e ro e es ti mo mu i to que esse ne gó cio seja re a li za do pe los Andra das e 
seus ami gos.

”Tal a res pos ta im pe ri al que trou xe a Antônio Car los um dos
em ba i xa do res. Era o gen til-ho mem Ben to Antônio Va hia, que no dia 2 de
de zem bro des se mes mo ano, em re mu ne ra ção do ser vi ço que pres tou ao
clu be ma i o ris ta, foi des pa cha do con de de Sa ra puí.

O gen til-ho mem Va hia teve por co le ga na de li ca da mis são que se 
lhe con fi ou ou tro ca va le i ro de igual hi e rar quia, e que tam bém foi des pa cha do
ti tu lar no mes mo dia.

Além des tes, um dos de pu ta dos con fe de ra dos para a ma i o ri da de 
es ta va en car re ga do de vi si tar re pe ti das ve zes o pa lá cio de São Cris tó vão,
para se as se gu rar das boas dis po si ções do Impe ra dor.

Des de que ti ve mos o as sen ti men to im pe ri al me te mos mãos à obra.
Dis cu tiu-se na re u nião um pro je to de ma i o ri da de des de já acom pa -

nha do com di ver sas pro vi dên ci as, e en tre elas a cri a ção de um Con se lho de
Esta do.

Por pou co que esta me di da era o pomo da dis cór dia no clu be
ma i o ris ta.

Já ex pli quei em ou tra par te a im por tân cia que dou ao art. 32 do
ato adi ci o nal. Foi no meu en ten der uma gran de con ces são às idéi as de mo -
crá ti cas e anu lou com ple ta men te o Po der Mo de ra dor. O fa le ci do mon se nhor
Ma ri nho ti nha as mes mas idéi as.

Era, pois, im pos sí vel que nos su je i tás se mos a ad vo gar nas câ ma ras
um pro je to que con tra ri a va nos sas mais que ri das as pi ra ções.

Ma ri nho era um ali a do pres ti mo so, de quem o clu be não po dia
pres cin dir.

Por con si de ra ção para com ele e bon da de para co mi go, o clu be
de li be rou des ta car as duas idéi as e apre sen tá-las em pro je tos se pa ra dos – ma i o -
ri da de e Con se lho de Esta do.

Assim tra ba lhá va mos una ni me men te para a ma i o ri da de, e nos
se pa ra ría mos se gun do a con vic ção de cada um na lei do Con se lho de Esta do.

Os dois pro je tos ge ra is fo ram re di gi dos na re u nião em o dia 12 de
maio de 1840 e no dia se guin te fo ram sub me ti dos à con si de ra ção do Se na do.

PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA DECLARAR A MAIORIDADE

Ses são em 13 de maio de 1840
“Arti go úni co. O sr. D. Pe dro II, im pe ra dor cons ti tu ci o nal e

de fen sor per pé tuo do Bra sil, é de cla ra do ma i or des de já.
Antô nio Fran cis co de Pa u la Ho lan da Ca val can ti de Albu quer que. –

José Mar ti ni a no de Alen car. – Fran cis co de Pa u la Ca val can ti de Albu quer que. –
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José Ben to Fer re i ra de Melo. – Antô nio Pe dro da Cos ta Fer re i ra. – Ma nuel Iná cio
de Melo e Sousa.”

Ti nha-se de li be ra do no clu be so li ci tar para o pro je to da ma i o ri -
da de a as si na tu ra do mar quês de Pa ra na guá, que se in cul ca va o mo nar quis ta
por ex ce lên cia, mas que não co mun ga va com a oli gar quia. O mar quês de cla rou
que não as si na va, mas com pro me teu-se a ad vo gar sua ado ção na tri bu na,
como efe ti va men te o fez, ape sar de não ter sido a dou tri na im pug na da.

Enquan to pen dia de de ci são do Se na do o pro je to de ma i o ri da de,
o de pu ta do Car ne i ro Leão, para me lhor fa zer pres são so bre a câ ma ra vi ta lí cia,
mo ti vou na câ ma ra tem po rá ria um pro je to de re for ma da Cons ti tu i ção, au to ri -
zan do os ele i to res da se guin te le gis la tu ra a da rem po de res cons ti tu in tes aos 
no vos de pu ta dos para re for ma rem o art. 121, que mar ca a épo ca da ma i o ri -
da de do mo nar ca.

A dis cus são abriu-se; e, como te nho já ex pos to meus prin cí pi os e
modo de en ca rar a ques tão, está cla ro qual terá sido o meu pro ce di men to
nes ta even tu a li da de.

Qu an do ora do res dis tin tos trou xe ram para o cam po da ar gu -
men ta ção su ti le zas me ta fí si cas, e pre ten de ram pro var que a dis pen sa da
ida de im pe ri al ca bia nas fa cul da des or di ná ri as da le gis la tu ra, os prin cí pi os
pu de ram mais no seu es pí ri to do que a con si de ra ção que eu tri bu ta va e
tri bu to ain da às ilus tra ções que as sim se enun ci a vam.

No Jor nal do Co mér cio de 18 de ju lho de 1940 vem o dis cur so em
que mais de ta lha da men te me ex pli quei a res pe i to.

Dis se eu:
“Sr. pre si den te, eu es ta va re sol vi do a não to mar par te no pre sen te

de ba te, por que ora do res mu i to aba li za dos já de an te mão se ha vi am em pe -
nha do, mes mo an tes de co me çar a dis cus são do pro je to, em ana li sá-lo e ha vi am
anun ci a do a in ten ção em que es ta vam de fazê-lo, como têm fe i to, com
pro fun di da de de co nhe ci men tos e de ilus tra ção, que eu nem de lon ge po de rei
imi tar.

“Entre tan to, sr. pre si den te, fui obri ga do a pe dir a pa la vra, pro -
vo ca do pelo no bre de pu ta do 2º se cre tá rio, cha ma do a ter re i ro e in ter ro ga do 
so bre mi nhas opi niões an ti gas a este res pe i to; fui por con se qüên cia for ça do
a pe dir a pa la vra para to mar par te na pre sen te dis cus são: en tra rei, pois,
nela, e se rei o mais re su mi do que for pos sí vel, dan do a mi nha opi nião a res pe i to 
do pro je to, a res pe i to de al guns tó pi cos que se têm aven ta do nes ta Casa, e
al gu mas res pos tas às ob ser va ções que têm apa re ci do.

“Sr. pre si den te, eu voto con tra o pro je to que está em dis cus são
por que é in te i ra men te inú til e não pre en che os fins que se diz ter em vis ta
com a sua apre sen ta ção. Quer o pro je to quer os ele i to res que têm de no me ar
os de pu ta dos da le gis la tu ra que há de co me çar em 1842 lhes con fi ram nas
pro cu ra ções es pe ci al fa cul da de para re for mar a Cons ti tu i ção no ar ti go que
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diz res pe i to ao ter mo da me no ri da de do mo nar ca: en tre tan to, sr. pre si den te,
a le gis la tu ra de 1842, na for ma da Cons ti tu i ção, está con vo ca da des de o dia
3 de ju nho; e na for ma da lei de 29 de ju lho de 1828 no § 1º, no pra zo de seis 
me ses, con ta dos da épo ca em que o de cre to da con vo ca ção che gar às di fe -
ren tes pro vín ci as, as ele i ções de vem es tar ul ti ma das. É ver da de que S. Exª o 
sr. mi nis tro da Jus ti ça já de cla rou no Se na do que ha via re co men da do aos
pre si den tes das pro vín ci as que ti ves sem em con si de ra ção na exe cu ção da
lei o pro je to que se acha va no Se na do, es pa çan do as ele i ções.

“Mas, sr. pre si den te, nem a in ten ção do go ver no, se gun do se
ex pres sou o mi nis tro da Jus ti ça, era que se es pa ças se con tra a lei o pra zo
das ele i ções além de seis me ses, nem as cir cuns tân ci as atu a is são hoje aque las
sob as qua is fez esta de cla ra ção o sr. mi nis tro da Jus ti ça.

“Qu a se dois me ses são pas sa dos da con vo ca ção res tam, por tan -
to, ape nas qua tro me ses, den tro dos qua is se tem de ul ti mar as ele i ções nas
pro vín ci as mais lon gín quas, como o Pará e Mato Gros so. Por con se qüên cia,
será pos sí vel que esta lei que dis cu ti mos che gue a es tas pro vín ci as an tes de
se fa ze rem as ele i ções? Evi den te men te é im pos sí vel. O es pa ça men to das
ele i ções aca ba de ser re je i ta do na câ ma ra vi ta lí cia, ten do-se vol ta do ali, não
só con tra o ar ti go que de ter mi na que as ele i ções se não fa çam se não no ano
de 1841, como con tra to das as ou tras pro vi dên ci as, à ex ce ção de uma, que
se acha vam con sig na das na que le pro je to. Por con se qüên cia, já o Se na do in -
ter pôs a sua opi nião a res pe i to do es pa ça men to da ele i ção; e, se o cur to pra -
zo mar ca do pela Cons ti tu i ção e pela lei re gu la men tar res pec ti va não per mi -
te que, ain da no caso de pas sar o pro je to que se acha em dis cus são pe los
trâ mi tes exi gi dos na Cons ti tu i ção, che gue ele a tem po de po de rem os ele i to -
res con fe rir po de res es pe ci a is aos de pu ta dos da se guin te le gis la tu ra, é evi -
den te que o pro je to é in te i ra men te oci o so, é inú til. Nem vejo ra zão para que 
nos ocu pe mos de um pro je to que não pre en che os fins a que se des ti na.

“É ver da de que o no bre au tor do pro je to e os no bres de pu ta dos
que o de fen de rão, ad vo ga rão na Casa o es pa ça men to das ele i ções; mas eu
te nho de la men tar uma con tra di ção bem fla gran te a este res pe i to, e é que os 
ali a dos dos no bres de pu ta dos de fen so res do pro je to, que for mam a ma i o ria
no Se na do, não fi zes sem pas sar ali o es pa ça men to das ele i ções! Os ali a dos
do Mi nis té rio atu al, os ali a dos do no bre de pu ta do au tor do pro je to, já de
an te mão ha vi am de cla ra do no Se na do que não que ri am este pro je to. Ora, à
vis ta des tes su ces sos, eu bem po dia ca pi tu lar este pro je to como uma ali can -
ti na par la men tar, ten den te uni ca men te a fa zer cair na ou tra Câ ma ra,
como já se dis se, ou tro pro je to que se te mia.

“Sr. pre si den te, os no bres de fen so res do pro je to pa re ce que hoje
to mam o con se lho que Fili pe II dava aos es ta dis tas; di zia este mo nar ca que
o ho mem po lí ti co de via cons tan te men te vol tar as cos tas para o alvo a que
pre ten dia che gar, e que de via pro ce der como os re ma do res, que, sen ta dos
nos seus ban cos, vol tam as cos tas para onde a for ça de seus bra ços im pe le a
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em bar ca ção. Sem dú vi da, à vis ta do su ces so ocor ri do na ou tra Câ ma ra, de
se re je i tar o es pa ça men to, à vis ta da im pos si bi li da de em que es ta mos de
que te nha lu gar, pela re for ma exi gi da no pro je to, a ma i o ri da de, é evi den te
que os de fen so res do pro je to, con for me Fe li pe II acon se lha aos es ta dis tas
que pro ce dam, fa zem como os re ma do res; vol tam as cos tas para o alvo a
que pre ten dem atin gir; mas re mam para ele. Os no bres de fen so res do pro je to
vol tam pru den te men te a cara para S. Cris to vão, mas re mam para a rua dos
Arcos. (Ri sa das e apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, a isto po de ria eu li mi tar-me pelo que diz res pe i -
to ao pro je to; na Casa tem-se já dis cu ti do su fi ci en te men te qual o meio de fa -
zer ter mi nar o pro vi só rio atu al, qual o meio mais con ve ni en te e cons ti tu ci o -
nal para ele var-se ao tro no o sr. D. Pe dro II; o no bre de pu ta do pela pro vín -
cia de Mi nas Ge ra is, fa zen do ver que a ida de de 18 anos é a mais apro pri a -
da em ge ral para ter mi nar a me no ri da de, en tre tan to vo tam pelo pro je to.

“Se a ida de de 18 anos é a mais apro pri a da para ter mi nar a me -
no ri da de do mo nar ca, por que a ra zão vo tam os no bres de pu ta dos por um
pro je to que ten de a en cur tar este pra zo, que os no bres de pu ta dos re ve la as
suas con vic ções, re ve la que os no bres de pu ta dos es tão per su a di dos, à vis ta
da mar cha dos ne gó ci os pú bli cos, que não é mais pos sí vel que o mes mo
bra ço que hoje di ri ge o leme do es ta do con ti nue. (Apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, eu en tro com al gu ma di fi cul da de nes ta ques tão,
por que tem al gu ma co i sa de pes so al a res pe i to da von ta de ir res pon sá vel.
Mas em pri me i ro lu gar eu vejo que a Cons ti tu i ção de cla ra ir res pon sá vel o
re gen te, não o de cla ra in vi o lá vel; por con se qüên cia, per mi te que se dis cu ta
o seu com por ta men to: em se gun do lu gar te nho os pre ce den tes dos no bres
de pu ta dos que hoje for mam a ma i o ria. (Apo i a dos.) Cons tan te men te na le gis -
la tu ra pas sa da se dis cu tiu a ma ne i ra mais ou me nos cons ti tu ci o nal por que
a von ta de ir res pon sá vel de en tão se di ri giu no exer cí cio do seu alto em pre go.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ora, sr. pre si den te, à vis ta des tas con si de ra ções e de to das que
re sul tam dos fa tos que ex pus, fa tos não meus, não do lado a que per ten ço,
mas de ou tras pes so as que têm es ta do em con ta to com o go ver no atu al, não 
re sul ta que es ta mos nas cir cuns tân ci as as mais me lin dro sas e de li ca das em
que o país tal vez se te nha acha do, e que será pre ci so al gu ma me di da que
re mo va os ma les que nos es tão imi nen tes? Cre io que des tas ob ser va ções
evi den te men te se con clui a con ve niên cia de de cre tar-se a ma i o ri da de do
mo nar ca, e que so men te pela ma i o ri da de do mo nar ca po dem ces sar-se os
ma les pú bli cos.

Por tan to, se a de cre ta ção des ta me di da não pode ter lu gar pe los
me i os que o pro je to in di ca, e se, ain da que pu des se ter lu gar, não sei se nos sos 
ma les ad mi tem uma de mo ra de dois anos.
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“Os Srs. Qu a dros Ara nha e Andra da: – Apo i a do.
“O SR. OTTONI: – … cre io que nes tas cir cuns tân ci as de ve ria a

câ ma ra, quan do se apre sen tas se um pro je to dis pen san do os anos que res tam
para com ple tar-se a ma i o ri da de do mo nar ca, de ve ria sem dú vi da to mar
so bre si a res pon sa bi li da de que des se seu ato pu des se pro vir e de cre tar a
dis pen sa.

“Sr. pre si den te, eu não pre ten do en trar na dis cus são da cons ti tu -
ci o na li da de do art. 121 da Cons ti tu i ção. Entre tan to, as mi nhas opi niões a
este res pe i to es tão con sig na das em um dis cur so que o no bre de pu ta do pela
pro vín cia de Mi nas Ge ra is teve a bon da de de tra zer à Casa; e a câ ma ra há
de per mi tir que eu leia duas li nhas des se dis cur so, onde bem ex pres sa men te
se dá a en ten der qual é mi nha opi nião. Eu dis se na Assem bléia Le gis la ti va
pro vin ci al de Mi nas Ge ra is, tra tan do de um ar ti go que está nas cir cuns tân ci as
do art. 121 da Cons ti tu i ção: “Se o ar ti go da Cons ti tu i ção (o que exi ge a ida de
de 25 anos para o pa ren te mais pró xi mo do Impe ra dor po der as su mir a
re gên cia) não tem ca rá ter de cons ti tu ci o nal, en tão não há na Cons ti tu i ção
al gu ma dis po si ção que seja cons ti tu ci o nal, e tudo está à dis cri ção e mer cê
da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va.”

“Sr. pre si den te, a con si de ra ção que mais tem in flu í do no meu
es pí ri to para emi tir este voto, e que ain da hoje me obri ga a sus ten tar esta
mi nha opi nião, ape sar de meus ar gu men tos tão lu mi no sos que têm sido
apre sen ta dos pe los se nho res do meu lado, e ape sar de ter sido dis cu ti da
com tan to sa ber a ques tão da cons ti tu ci o na li da de do ar ti go; a con si de ra ção
de con ve niên cia, digo, que me obri gou e me obri ga a in sis tir nes ta opi nião
que pro fes so é o re ce io de que a Assem bléia Ge ral abu se de um pre ce den te
des ta na tu re za, e que i ra re for mar ou tros ar ti gos da Cons ti tu i ção a pre tex to
de que não são cons ti tu ci o na is. Foi sem pre a mi nha opi nião que era cons ti -
tu ci o nal tudo que es ta va na Cons ti tu i ção, mes mo ape sar do dis pos to no art. 
178. Se nós for mos que rer en ten der li te ral men te o art. 178 da Cons ti tu i ção,
achar-nos-emos a res pe i to de qua se to dos os ar ti gos nos mes mos em ba ra ços 
em que se tem acha do os ora do res do lado opos to, para res pon der aos ar -
gu men tos dos ora do res do lado a que per ten ço, que sus ten tam que o ar ti go
não é cons ti tu ci o nal.“Qu an do se tra tou da re for ma do ato adi ci o nal e em
ou tras oca siões te nho-me pro nun ci a do con tra a oni po tên cia par la men tar;
te nho de cla ra do que de ve mos con si de rar cons ti tu ci o nal tudo que exis te na
Cons ti tu i ção, não obs tan te a le tra do art. 178, e que nun ca de vía mos ad mi tir 
re for ma de um ar ti go da Cons ti tu i ção a pre tex to de que não era dis po si ção
cons ti tu ci o nal, pe los in con ve ni en tes e abu sos que da qui po dem ori gi nar-se.
Por con se qüên cia, quan do apa re cer o pro je to de ma i o ri da de de Sua Ma jes -
ta de, o Impe ra dor, eu vo ta rei por ele, mas pela ra zão de sua con ve niên cia
(apo i a dos), pon do de par te a ques tão de cons ti tu ci o na li da de; por que, se gun do 
os meus prin cí pi os, em cer tas cir cuns tân ci as e oca siões, pode o exe cu tor das 
leis e da Cons ti tu i ção to mar sob sua res pon sa bi li da de o não pro ce der in te i -
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ra men te de acor do com a le tra e mes mo es pí ri to da lei, quan do mo ti vos
mu i to po de ro sos jus ti fi cam este seu pro ce di men to. Diga a mi nha opi nião
fran ca men te, e quan do apa re cer em dis cus são na Casa um pro je to a este
res pe i to to ma rei fran ca men te so bre mim a res pon sa bi li da de, e di rei à na -
ção: “A mi nha con vic ção me diz que este ar ti go é cons ti tu ci o nal; eu te nho
re ce io de que a Assem bléia Ge ral en tre na dis cus são de qua is são os ar ti gos
cons ti tu ci o na is e de qua is não o são; en tre tan to o go ver no atu al pela ma ne i -
ra por que pro ce de abis ma a na ção: o meio cons ti tu ci o nal que sim pa ti za ria
mais com meus prin cí pi os, e que se acha con sa gra do na Cons ti tu i ção, é ine xe -
qüí vel, por que não cabe no tem po; e, quan do não seja ine xe qüí vel, tra rá em re -
sul ta do to mar-se a me di da da qui a dois anos, quan do a na ção pre ci sa de re -
mé dio ime di a to, quan do dois anos são bas tan tes tal vez, ou an tes quan do
dois são bas tan tes de cer to para aca bar-se de per der a na ção.”

“Nes tas cir cuns tân ci as, eu, pos to aqui por meus cons ti tu in tes
para ve lar na guar da da Cons ti tu i ção das leis, tomo so bre mim esta res pon -
sa bi li da de de emi tir um voto, não no ri gor dos meus prin cí pi os, não mu i to
de acor do com os meus prin cí pi os, mas por que as cir cuns tân ci as da na ção o 
exi gem.

“À vis ta des ta de cla ra ção fran ca e leal, os meus cons ti tu in tes
de ci di rão se obrei bem ou mal; eles, ou me da rão o bill de in de ni da de, ou,
lan çan do-me fora dos ban cos des ta casa, ma ni fes ta rão que de sa pro vam e
que cen su ram o meu pro ce di men to.

“Sr. pre si den te, cre io que, se a le gis la tu ra bra si le i ra, che ga da à épo ca
da ma i o ri da de, dis ses se ao Bra sil: “Eis aqui a Cons ti tu i ção com o art. 121 in ta to;
en ten di que este ar ti go era cons ti tu ci o nal e tive es crú pu los (ape sar de que o
povo lhe po dia res pon der: “Não ti ves te tan to es crú pu lo quan do tra tas te de
re for mar o ato adi ci o nal!!.” Mas que ro por isto de par te), tive es crú pu los de
to car nes te ar ti go, que jul guei cons ti tu ci o nal, en ten di do res tri ta men te; en tre -
go-vos, por tan to, a Cons ti tu i ção nes ta par te ao me nos do art. 121 in tac ta. Mas o
Rio Gran de per deu-se, a con fla gra ção con ti nua em todo o orbe bra si le i ro; a
ban car ro ta bate à por ta; e en tre tan to não pu de mos evi tar isto, por que o re gen te,
que to mou pos se no ano de 1838, ti nha di re i to ad qui ri do, como nos dis se um
ilus tre ju ris con sul to on tem, a go ver nar o Bra sil por qua tro anos; e, como nos 
dis se ou tro no bre de pu ta do de Per nam bu co hoje, por que a Câ ma ra dos
De pu ta dos, ou os de pu ta dos ad qui ri rão o di re i to de ser de pu ta dos por qua tro
anos, e, se aca so a ma i o ri da de do mo nar ca ti ver lu gar des de já, pos ter gam-se os
nos sos di re i tos ad qui ri dos, pode ha ver al gu ma dis so lu ção, e nós per de mos
o di re i to de ser de pu ta dos por qua tro anos. (Ri sa das.)

“Cre io, sr. pre si den te, que o povo bra si le i ro em tais cir cuns tân ci as
não apla u di ria cer ta men te o nos so res pe i to pelo art. 121 da Cons ti tu i ção;
pelo con trá rio es tou per su a di do que o povo apla u di ria aque les que, pos to
não es ti ves sem con ven ci dos de que ca bia, nas atri bu i ções da Assem bléia
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Ge ral a me di da de que falo, con tu do ti nham lhe dado seu voto, por jul ga rem
que as cir cuns tân ci as as sim exi gi am.

“Tem-se, sr. pre si den te, ar gu men ta do mu i to com os de fe i tos das
re gên ci as, tem-se que ri do per su a dir que to dos os nos sos ma les nas cem da
fal ta de pres tí gio que acom pa nha or di na ri a men te a es tes go ver nos.

“Sr. pre si den te, eu es tou in ti ma men te con ven ci do de que os in -
con ve ni en tes que têm sido apre sen ta dos nes ta casa como pró pri os das me -
no ri da des e dos go ver nos re gen ci a is têm lu gar es pe ci al men te nas mo nar qui as
ab so lu tas; não en ten do, por tan to, que seja da cons tru ção e da or ga ni za ção
do go ver no du ran te a me no ri da de que nas çam nos sos ma les; nas ce rão, sim,
do de sa cer to da es co lha. Eu es tou per su a di do de que, se os vo tos dos ci da -
dãos bra si le i ros ti ves sem co lo ca do no alto pos to de re gen te a um in di ví duo
que com pre en des se bem o ele va do da que la po si ção, a um in di ví duo que
tra tas se de cor res pon der à ex pec ta ti va de seus con ci da dãos, es ses de can ta -
dos in con ve ni en tes da fra que za das re gên ci as não te ri am apa re ci do, em bo ra, sr. 
pre si den te, os vo tos dos ci da dãos fos sem pro cu rar em uma fá bri ca de ve las
o fi lho do pro pri e tá rio; se su ce des se que esse ho mem, pelo voto de seus
con ci da dãos, as sim ti ra do da obs cu ri da de, fos se um Frank lin, não se ria por fal ta
de pres tí gio que ele de i xa ria de cum prir os ele va dos de ve res de sua po si ção.

“Te rei de di zer mais al gu mas ver da des, bem que tri vi a is; en tre tan -
to eu jul go-me obri ga do a dizê-las.

“Eu con fio mu i to em que o pres tí gio da re a le za con tri bu i rá com
al gu ma co i sa para me lho rar as di fi cul da des do go ver no; en tre tan to não
en ten do que o pres tí gio que cer ca o tro no do sr. D. Pe dro II ve nha de que
seus an te pas sa dos, des de sé cu los mu i to re mo tos, ocu pas sem tro nos da Eu ro pa.

“Sr. pre si den te, o pres tí gio do s. D. Pe dro II nas ce do cam po da
acla ma ção, onde seu pai foi acla ma do Impe ra dor do Bra sil, não por que
des cen des se de uma an ti ga li nha gem de reis da Eu ro pa, mas por que,
com pre en den do bem as ne ces si da des do Bra sil, pôs-se à fren te da nos sa
in de pen dên cia, e sol tou nas mar gens do Ipi ran ga esse gri to fa mo so: – Inde -
pen dên cia ou mor te! – Se aca so su ce des se que, em vez de ser o pri me i ro
Impe ra dor do Bra sil, des cen des se da casa de Bra gan ça, quem se pôs à fren te
des te mo vi men to ver da de i ra men te na ci o nal, que nos ele vou à ca te go ria de
na ção, fos se ou tro he rói, como João Fer nan des Vi e i ra, e a na ção ti ves se co lo ca do 
a co roa so bre a sua ca be ça, o sr. D. Pe dro II, des cen des se des se ou tro he rói, e
não do fi lho dos reis, não te ria me nos pres tí gio. (Sus sur ro de re pro va ção.) O
pres tí gio do sr. D. Pe dro II nas ce da Cons ti tu i ção e da acla ma ção, pela qual
o povo ele vou o pri me i ro Impe ra dor ao tro no que ele ti nha eri gi do.

“Pas sa rei ago ra a res pon der, ain da que mui le ve men te, a al guns
dos tó pi cos do dis cur so do no bre de pu ta do que me pre ce deu.

“Mu i to sin to que o no bre de pu ta do se ti ves se re ti ra do da Casa,
mas, como es tou pron to a re pe tir quan do S. Exa es ti ver pre sen te o que vou
ago ra di zer à câ ma ra, não se tor na rá como fal ta de ge ne ro si da de de mi nha
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par te fa lar pela ma ne i ra por que o vou fa zer; por que se ria na ver da de fal ta
de ge ne ro si da de da mi nha par te cen su rar no ilus tre de pu ta do au sen te uma
con tra di ção fla gran te se eu não es ti ves se re sol vi do a di zer o mes mo em
qual quer oca sião em que o no bre de pu ta do pos sa de fen der-se.

“O no bre de pu ta do co me çou o seu dis cur so de cla ran do que não
que ria ar ris car a inex pe riên cia dos pri me i ros anos do Impe ra dor.

“Ora, per gun to ao ilus tre de pu ta do: “O Impe ra dor fi ca ria mais
moço, fi ca ria mais inex pe ri en te, de 25 de maio de 1837 para cá? De se ja va
que o no bre de pu ta do me res pon des se a isso, por que, se gun do vejo no Cor re io
Offi ci al do dia 26 de maio de 1837, o no bre de pu ta do de Per nam bu co,
ex-mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, que aca bou de fa lar, foi um dos dez
mem bros des ta Casa que apo i a ram um pro je to do sr. de pu ta do Vi e i ra Sou to 
pro pon do por uma lei or di ná ria a ma i o ri da de de Sua Ma jes ta de o Impe ra -
dor. (Apo i a dos.) Eis o que diz o Cor re io Offi ci al de 26 de maio de 1837. [Lê.]

“Alguns Srs. De pu ta dos – Não há a me nor dú vi da.
“O SR. OTTONI – Por con se qüên cia, de se ja va que o no bre de pu -

ta do aten des se bem para isto, e me dis ses se se em 1840 o im pe ra dor era
mais jo vem, mais inex pe ri en te do que em 1837. (Apo i a dos e ri sa das.)

“Mas, sr. pre si den te, tal vez em 1837 exis tis se com mu i to mais
verdade o que o no bre de pu ta do pela pro vín cia de Mi nas Ge ra is nos quer
atri bu ir hoje. O no bre de pu ta do dis se-nos que quer-se a ma i o ri da de por que 
se tem fome de po der. Em 1837, quan do o jo vem mo nar ca não era jo vem,
não era inex pe ri en te, por que ra zão se da vam es tes vo tos? Por que se ti nha
fome de po der, se gun do os prin cí pi os do no bre de pu ta do pela pro vín cia de 
Mi nas Ge ra is apli ca dos à opo si ção atu al.

“Eu não cito, se nho res, os no mes dos dez de pu ta dos que vo ta -
ram des ta ma ne i ra, por que al guns se têm pro nun ci a do co e ren te men te com
suas opi niões de en tão e ou tros ain da se não enun ci a ram na Casa; e não
que ro in cor rer na mes ma cen su ra que fiz ao no bre de pu ta do pela pro vín cia de 
Minas Ge ra is, de que rer achar con tra di ção an tes de os de pu ta dos emi ti rem
suas opi niões.

“O no bre de pu ta do de Per nam bu co, ex-ministro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, fez duas dis tin ções en tre mu dan ças de prin cí pi os que se tinham
pro fes sa do no ver dor dos anos, quan do li be ra is, e quan do o não eram.
Quan do os prin cí pi os pro fes sa dos por al guém no ver dor dos anos são liberais
esse no bre de pu ta do jus ti fi ca a mu dan ça; mas dis se que o no bre de pu ta do
pela pro vín cia de S. Pa u lo, o sr. Álva res Ma cha do in cor re em gra ve cen su ra, 
por que mu dou os prin cí pi os pro fes sa dos no ver dor dos anos para prin cípios
me nos li be ra is atu al men te. Entre tan to a de mons tra ção dis to ci fra-se na
condu ta do no bre de pu ta do em 1837. De modo que ago ra é que sei que o
meu no bre ami go em 1837 es ta va no ver dor dos anos. (Apo i a dos e ri sa das.)
Mas cre io que o no bre de pu ta do não es ta va nas cir cuns tân ci as men ci onadas;
não mu dou suas opi niões li be ra is para opi niões me nos li be ra is; nem mudou
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de opi niões que eram me nos li be ra is para as opi niões que o no bre de pu ta do 
em ou tras oca siões dis se que são re pu bli ca nas.

“Mas, sr. pre si den te, o no bre de pu ta do, que acha o meu no bre
ami go de São Pa u lo cor cun da, achou uma co i sa que nin guém sa bia; e a
repu ta ção de que goza o sr. Álva res Ma cha do como pa tri o ta, como ami go
das ins ti tu i ções, como ami go do pro gres so na or dem, é uma re pu ta ção bem
esta be le ci da. (Apo i a dos.) Pri me i ra men te, não sei que ago ra de ma ne i ra alguma
pos sa es tar em con tra di ção com os prin cí pi os que tão pro fun da men te tem
de fen di do por tão lon gos anos (apo i a dos); em se gun do lu gar, o no bre de pu -
ta do, que cen su rou tan to esta in co e rên cia, é o mes mo que vo tou tam bém
nes ta Casa pela ado ção do ato adi ci o nal, e vem nos di zer que o ato adi cional
é ile gal, que a Câ ma ra cons ti tu í da em 1834 não ti nha po de res para re for mar 
a Cons ti tu i ção in de pen den te men te do Se na do.

“Eu não en tra rei nes ta ques tão, por que foi ven ti la da na Casa
com mu i ta sa be do ria; apre sen ta ram-se ar gu men tos ti ra dos da le tra e es pí ri -
to da Cons ti tu i ção e ín do le do sis te ma re pre sen ta ti vo, prin ci pal men te em
um país cujo dog ma fun da men tal é a so be ra nia na ci o nal. Argu men tou-se
nes ta Casa com con si de ra ções de du zi das des te prin cí pio, que o úni co po der 
que esta va com pe ten te men te au to ri za do para mo di fi car o pac to so ci al era
a Câmara dos De pu ta dos, que ti nha re ce bi do do povo es pe ci al au to ri da de
para fa zer esta mo di fi ca ção. Não pre ci so en trar nes ta ques tão, que foi mu i to 
bem de ci di da nes ta casa, de po is de uma dis cus são mu i to lu mi no sa; mas
en tre tan to o no bre de pu ta do que es ta va per su a di do que era nulo o ato adici o -
nal, não sei como jus ti fi ca rá o seu voto a fa vor da ado ção do pro je to.

“O Sr. Qu a dros Ara nha – Apo i a do.
“O SR. OTTONI – … quan do po dia ter ou tros ar gu men tos

para re je i tar o ato adi ci o nal, os qua is vou men ci o nar, por que po dem ofe -
re cer outras pro vas da in co e rên cia do no bre de pu ta do. O no bre de pu ta do
po dia reje i tar o ato adi ci o nal por não te rem pas sa do mu i tas idéi as suas e de
pes soas com quem es ta va in ti ma men te li ga do, que ren do que os pre si den tes não 
fossem no me a dos pelo Impe ra dor, mas pe los ele i to res das pro vín ci as, em 
lis tas trí pli ces. (Apo i a dos.) Ou tros ar gu men tos des ta na tu re za po de ria o
no bre de pu ta do apre sen tar como fun da men to para re je i tar o ato adi ci o nal;
mas des pre zou to dos es ses ar gu men tos, vo tou pela ado ção do ato adi ci o -
nal, e agora nos vem di zer que o ato adi ci o nal é nulo, por que a Câ ma ra dos
Deputados não o po dia de cre tar sem o con cur so do Se na do. De cla rou-nos
também o ilus tre de pu ta do que a lei da re gên cia é cons ti tu ci o nal, e que, sen do
consti tu ci o nal, não po dia ser al te ra da por lei or di ná ria; en tre tan to, du ran te
o tem po em que o sr. de pu ta do fez par te do seu Mi nis té rio pe di ram-se mo -
di fi ca ções à lei da re gên cia, como au to ri za ção para o go ver no dar anis tia.
(Apo i a dos.) Entre tan to o no bre de pu ta do se es que ceu dis to.
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“Pas so ago ra a res pon der as ob ser va ções de um no bre de pu ta do
que foi pre si den te de Mi nas Ge ra is, e na mes ma oca sião res pon de rei a
outros ar gu men tos que até aqui não te nho to ma do em con si de ra ção.

“O no bre de pu ta do pela pro vín cia de Mi nas Ge ra is, a quem me
re fi ro, ex pres sou como é seu cos tu me, mui fran ca men te a sua opi nião a este 
res pe i to. O no bre de pu ta do dis se: “To dos os ma les do Bra sil nas cem da
opo si ção que se fez ao go ver no de D. Pe dro I e das leis que fo ram fi lhas
dessa opo si ção”; e por con se qüên cia o no bre de pu ta do não quer le var o
impe ra dor ao tro no en quan to não cair por ter ra toda a le gis la ção fi lha da
opo si ção fe i ta ao go ver no de D. Pe dro I.

“O no bre de pu ta do, quan do ra ci o ci na des ta ma ne i ra, quan do
es tig ma ti za a opo si ção des de 1824 até 1831, es que ce-se de tudo o que ocorreu 
na que las épo cas; es que ce-se de tudo ab so lu ta men te. Pois por ven tu ra se ria
me nos ra zoá vel a opo si ção que se fez à dis so lu ção da Assem bléia Cons ti tuinte?
por ven tu ra se ria me nos ra zoá vel a opo si ção que se fez quan do o Mi nis té rio
que caiu em de zem bro de 1829, com ge ral apla u so da na ção, tra ma va para o 
abso lu tis mo? Qu an do este Mi nis té rio man da va vir das pro vín ci as a um
homem como Pin to Ma de i ra, de quem as pró pri as au to ri da des do Ce a rá,
que o apo i a vam do or dem do go ver no de en tão, di zi am: “Este ho mem é um 
ti gre, cuja fe ro ci da de se exer ci ta con tra os ini mi gos de Sua Ma jes ta de”;
quan do digo, o Mi nis té rio man da va vir este ho mem, o co bria de co men das
e lhe dava pos tos no Exér ci to, e o en car re ga va do co man do mi li tar das vi las 
do Jar dim e do Cra to, onde este ho mem foi ime di a ta men te sol tar o gri to do
abso lu tis mo; se ria me nos pa trió ti ca a opo si ção fe i ta a mi nis té ri os que apoia vam, 
ga lar de a vam e pre mi a vam ho mens des ta na tu re za? O Mi nis té rio que cri a va 
co mis sões mi li ta res, que man da va de go lar os ci da dãos sem sen ten ça, que
man da va fa zer as sas si na tos ju rí di cos em vir tu de de sen ten ças de co mis sões
mi li ta res; O Mi nis té rio que pro ce dia des sa ma ne i ra, o Mi nis té rio que
comprometia por esse modo o fun da dor do Impé rio, não terá por ven tu ra
par te al gu ma na ab di ca ção do ex-imperador? Não será res pon sá vel por ela? E
serão res pon sá ve is por essa ab di ca ção os ci da dãos ge ne ro sos, ami gos da li -
berdade da sua pá tria, que ti ve ram co ra gem de opor-se aos pla nos de ab so -
lu tis mo, que ti ve ram a co ra gem de opor-se aos pla nos da so ci e da de das Co -
lu nas, ins ti tu í das em Per nam bu co? E se são res pon sá ve is como ca u sa ori gi -
ná ria des sa ab di ca ção os ho mens cu jos er ros com pro me te ram tão gra ve -
men te o mo nar ca, por que o no bre de pu ta do lhes dá anis tia? Mas em ver da de
o nobre de pu ta do está co e ren te com seus prin cí pi os, por que o no bre
deputa do ab sol veu nes ta Casa a ho mens que ti nham cri a do co mis sões mi li ta res.

“O Sr. Mi ran da Ri be i ro – Eu dei as ra zões por quê?
“O SR. OTTONI – Mas eu qui se ra que o no bre de pu ta do não fi -

zesse re ca ir so bre a opo si ção ge ne ro sa e pa trió ti ca da pri me i ra le gis la tu -
ra, que co me çou em 1826, os pe ca dos que são pro pri a men te pe ca dos de seus
aliados po lí ti cos, por que fo ram eles que com pro me te ram o pri me i ro im pe -
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ra dor do Bra sil; por que fo ram eles que as sus ta ram a na ção, ca mi nhan do in -
de vi da men te por um ca mi nho que não era cons ti tu ci o nal. Mas o no bre de -
pu ta do não quer so men te fa zer esta opo si ção pa trió ti ca e ge ne ro sa so li -
dá ria e respon sá vel pelo que en tão su ce deu, quer tam bém que seus atos se -
jam todos res pon sá ve is; quer tam bém que se ris quem das co le ções das leis
do Bra sil to das as leis fi lhas des ta opo si ção, e que se sa cri fi quem em ho lo ca -
us tos aos prin cí pi os do Mi nis té rio de 1829 e das ins ti tu i ções das Co lu nas. Ora,
eu julguei tanto mais ne ces sá rio pro nun ci ar-me con tra uma pro po si ção des ta
na tu reza, avan ça da pelo no bre de pu ta do, quan do o par ti do que do mi na no
Bra sil de 1837 para cá, pro cu ra fa zer uma es pe cu la ção ver da de i ra men te
imo ral com os sen ti men tos de be ne vo lên cia que apa re cem em fa vor de Sua
Ma jes ta de o impe ra dor; apro ve i tan do-se des tes sen ti men tos, que to dos
os la dos da câma ra, e em ge ral toda a na ção, nu tre pelo jo vem mo nar ca,
vem ar ran car leis que não es tão de acor do com os prin cí pi os do sis te ma re -
pre sen ta ti vo. Sir va de exem plo a re for ma do có di go que se pro põe no Se na -
do, res ta be le cen do os co mis sá ri os de po lí cia e quan do nes ta Casa se vem
pro por uma lei mais bár ba ra do que a or de na ção do li vro 5º. Re fi ro-me a
uma pro pos ta do Mi nis té rio de 19 de se tem bro, que diz: “No Có di go Cri mi -
nal, ar ti go tal, onde se diz … aos ca be ças …, su pri ma-se a pa la vra: aos ca be -
ças”. O Có di go Cri mi nal ti nha re co nhe ci do que nos cri mes po lí ti cos as mas -
sas nun ca são cri mi no sas mas são ar ras ta das por am bi ci o sos, que se pre va -
le cem de sen ti men tos mu i tas ve zes ge ne ro sos de que es tas mas sas se acham 
pe ne tra das para ar ras tá-las a fins cri mi no sos. Por con se qüên cia o có di go
quis que nos cri mes de cons pi ra ção, se di ção e re be lião so men te os ca be ças fos -
sem punidos.

“Ora, sr. pre si den te, este prin cí pio lu mi no so que se acha no código
até cer to pon to es ta va re co nhe ci do na le gis la ção an ti ga: a mes ma or de na ção 
do li vro 5º não man da va con de nar, pros cre ver as mas sas, que i mar as cidades 
e su fo car nos po rões das em bar ca ções as mas sas in fe li zes que pu des sem ter
en tra do nas re be liões. (Apo i a dos.) Mes mo an tes da Cons ti tu i ção o es pí ri to
filo só fi co do sé cu lo pas sa do ti nha já fe i to pros cre ver al gu ma par te da barba -
ridade que se in fil tra ra na le gis la ção an ti ga. (Apo i a dos.) Já an tes da Cons ti -
tuição não se quin ta vam ba ta lhões quan do eles ti nham en tra do em al gum
mo tim; entre tan to, hoje, em 1840, de po is de qua se 20 anos de sis te ma re pre -
sen tativo, vem-se pe dir a esta Casa a con de na ção das mas sas; vem-se pe dir
que su prima-se no có di go a pa la vra – ca be ças –; vem-se pe dir en fim que to dos 
aque les que ti ve rem par te em al gum mo vi men to po lí ti co es te jam su je i tos às
mesmas pe nas. E, quan do se ar gu men ta con tra essa exi gên cia, os co ri fe us
do par ti do nos res pon dem: “É pre ci so dar for ça ao go ver no, por que o mo -
nar ca está para su bir ao tro no; se nós o es ti ma mos, se o pre za mos ver da de i -
ra men te é pre ci so sa cri fi car esta le gis la ção e vo tar nes te sen ti do”.

“Ora, sr. pre si den te, isto é, como eu já dis se, uma es pe cu la ção
verda de i ra men te imo ral. (Apo i a dos da opo si ção.)
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“Toda a boa ação ob tém de or di ná rio re com pen sa. A sin ce ri da de 
com que ex pri mi na oca sião mi nhas con vic ções va leu-me as fe li ci ta ções do
par la men tar mais dis tin to que en tão se sus ten ta va opos to ao meu lado na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

“O sr. Car ne i ro Leão, fa lan do logo de po is de mim, dis se o se -
guinte: “pa re ce-me que os meus ilus tres ad ver sá ri os não es tão for tes: um só 
é que o está, por que foi sin ce ro” (Apo i a dos.)

“Sr. pre si den te, eu sou como esse no bre de pu ta do; eu o apla u do, 
sr. pre si den te, por que a sua lin gua gem não é pa re ci da com a de seus no bres 
ali a dos, al guns dos qua is têm des men ti do to dos os seus pre ce den tes.

“Eu, sr. pre si den te, mu i to apla u do que este no bre de pu ta do
pudes se sair do meio de tan ta po e i ra ra di an te e per ma ne cen do nos seus
prin cí pi os. (Apo i a dos.) Apar te-se tudo quan to diz res pe i to ao ódio que tem
con tra a ad mi nis tra ção; apar te-se tudo quan to se não di ri giu a esse pon to: e
o dis cur so do no bre de pu ta do é fi lho da sin ce ri da de. (Apo i a dos.) Eu mu i to
apla u do que se pu des se li ber tar do jugo de par ti do, jugo na ver da de pe sa -
do, para pro nun ci ar suas opi niões li vre e sin ce ra men te…

“O Sr. Car ne i ro da Cu nha – Hon ra lhe seja fe i ta!
“O Sr. Car ne i ro Leão – … per ma ne cen do em seus prin cí pi os e não 

des co nhe cen do a ver da de.” 

Jor nal do Co mér cio de 19 de ju lho de 1840.
Vê-se tam bém do meu dis cur so que eu es ta va já as sus ta do com a 

ten dên cia de ma si a da men te re a lis ta que a dis cus são dis cri mi na va.
Eu ado ta va a idéia da ma i o ri da de como uma es pé cie de re gres so, 

se gun do a de fi ni ção que dava a esta pa la vra o seu ilus tre au tor: re cur so
con tra de sa ti nos; e que ria fa zer da ma i o ri da de uma égi de em fa vor dos
prin cí pi os li be ra is.

E os meus co la bo ra do res, na me lhor in ten ção, a sus ten ta vam na
tri bu na, fo men tan do as mais ex tra va gan tes an ti gua lhas.

No en ten der de mu i tos ora do res ma i o ris tas o mal dos úl ti mos
tem pos pro vi nha de que os re gen tes não ti nham o pres tí gio do nas ci men to
e eram ho mens do povo.

O re mé dio que se es pe ra va de via pro vir es sen ci al men te, as sim o
pro cla ma vam, do es plen dor da re a le za e do res pe i to à di nas tia, cuja no bre za
ima gi na vam per der-se na no i te dos sé cu los.

Eu ti nha a sim pli ci da de de acre di tar que a in de pen dên cia era
uma re a li da de, e que o sr. D. Pe dro I de via ex clu si va men te a co roa à fic ção
da una ni mi da de cons ti tu ci o nal que os bra si le i ros con sa gra ram na seu pac to 
fun da men tal. Cu i da va que a di nas tia bra si le i ra ti nha nas ci do no dia 7 de
se tem bro de 1822, e que o sr. D. Pe dro I fora acla ma do im pe ra dor, não por que
fos se o neto dos reis, mas por que, ce den do às ins tân ci as dos Andra das, en tão 
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seus mi nis tros ti nham ace i to a mis são de pro ta go nis ta no dra ma da in de -
pen dên cia, re nun ci an do à pá tria onde nas ce ra pela nova que ado ta va, e
re ne gan do so le ne men te como im pe ra dor cons ti tu ci o nal do Bra sil a di nas tia, 
de que, her de i ro pre sun ti vo da Co roa por tu gue sa, era na oca sião o mais
mo der no re pre sen tan te.

Assim me enun ci ei em 1840, e as sim o en ten do ain da hoje.
Como quer que fos se, o pro je to de re for ma do art. 121 pro du ziu

o fim que ti nha em vis ta e seu ilus tre au tor, con tri bu in do po de ro sa men te
para que fos se re je i ta do na câ ma ra vi ta lí cia o pro je to da ma i o ri da de em lei
or di ná ria.

No mes mo dia em que se deu este fato, re u niu-se de novo o clu be
Alen car.

A agi ta ção dos es pí ri tos era ex ces si va, ge ral a ade são com que a
idéia era aco lhi da pelo povo, tro pa e Gu ar da Na ci o nal.

Da par te dos dois ilus tres ge ne ra is que en tão co man da vam as ar mas 
e a Gu ar da Na ci o nal se as se gu rou não ha ver pro ba bi li da de, ape sar de qual quer 
re qui si ção do go ver no, de ser a tro pa ou a Gu ar da Na ci o nal em pre ga da
con tra as re u niões po pu la res que por ven tu ra se for mas sem com o fim da
pro cla ma ção da ma i o ri da de.

Nas câ ma ras, a não se re a li zar o adi a men to, em que já se fa la va, o
pro je to do de pu ta do Car ne i ro Leão, pro pon do a re for ma do art. 121 da Cons ti -
tu i ção, fa cil men te se ria con ver ti do em re so lu ção de ma i o ri da de des de logo.

Te nho ex pli ca do fran ca men te as as pi ra ções com que o Par ti do
Li be ral ini ci ou a ma i o ri da de.

Ou tras não ti nha que não fos sem as de sal var do na u frá gio as
con quis tas que o es pí ri to pro gres sis ta ha via pa ci fi ca men te, du ran te os pri -
me i ros anos da me no ri da de e nos úl ti mos do re i na do an te ri or, con sa gran do
em leis cons ti tu ci o na is e re gu la men ta res – obs tar a tor ren te da re a ção, em
que os re tró gra dos ame a ça vam tudo sub mer gir, e fi nal men te con ta mi nar a
tra ma dos Cé sa res em pro je to.

Pa re cia-nos que se ria gran de fe li ci da de para o Bra sil se, na ho nes ti -
da de da ado les cên cia, e logo no prin cí pio do seu go ver no, o im pe ra dor ti ves se 
oca sião de apre ci ar pra ti ca men te a alta mo ra li da de, o acri so la do pa tri o tis mo
e pu re za de in ten ções dos Andra das, dos Fe i jó, dos Pa u la Sousa, dos Ver gue i ro, 
dos Alen car, dos Álva res Ma cha do, além de ou tros ilus tres fi na dos, não fa lan -
do, para não ofen der-lhes a mo dés tia, nos vi vos que aí es tão e que ai ro sa -
men te se agru pa vam em tão bela com pa nhia.

Bem que fos sem con fes sá ve is da ca be ça le van ta da tão pa trió ti cos 
fins, está cla ro que fora lou cu ra in sis tir em sua re a li za ção se não es ti vés se mos
bem se gu ros das dis po si ções de âni mo do man ce bo im pe ri al, se não con tás -
se mos com o seu be ne plá ci to, e, para tudo di zer, com as suas boas gra ças.

Era pre ci so que fôs se mos há be is po lí ti cos e até cer to pon to cor te zãos.
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Já tí nha mos a pa la vra im pe ri al dada por in ter mé dio do con de de 
Sa ra puí e do seu ilus tre co le ga na em ba i xa da. Já tí nha mos cer te za de que o
im pe ra dor es ta va dis pos to a as su mir as ré de as do go ver no, e que se
com pra zia em re ce bê-las das mãos pu ras e ve ne ran das dos an ciãos da Inde -
pen dên cia.

Fa zia-se em ge ral o mais van ta jo so con ce i to, não só dos do tes
mo ra is do im pe ra dor como do seu de sen vol vi men to in te lec tu al, e mais que
tudo do pro fun do cri té rio e dis cre ta re ser va, em que se mos tra va emi nen te.

No en tan to, em tão ver des anos, era lí ci to que as pri me i ras ma ni -
fes ta ções be né vo las com que o im pe ra dor aco lhe ra a idéia da ma i o ri da de
aco lhe ra a idéia da ma i o ri da de sig ni fi cas sem so men te con si de ra ção pe los
pa tri ar cas da in de pen dên cia que a pro pu nham, e ve le i da des de eman ci pa ção,
na tu ra is em to dos os mo ços, e a cuja lei cre io que não ha ve rá ir re ve rên cia
em afir mar que não es ca pam nem mes mo os fi lhos do di re i to di vi no.

O caso era gra ve: os che fes do Par ti do Li be ral te mi am ar ris car os
gran des in te res ses do pro gres so. Se não ven ces sem pas sa ri am por am bi ci o -
sos vul ga res, que só ti nham tido em mira as van ta gens do po der.

Nos sa der ro ta te ria de ser ex plo ra da, com a ha bi li da de que os
dis tin gue, pe los Cé sa res em pro je to, que so bre as ru í nas do Par ti do Li be ral
ga ran ti ri am o seu fu tu ro no pre sen te re i na do. Só a san ção da vi tó ria, a pos se
do po der e a re a li za ção do pro gra ma da opo si ção li be ral nos úl ti mos três
anos po di am jus ti fi car nos sa par ti ci pa ção em tal em pre sa.

Assim, era de in de cli ná vel ne ces si da de que ti vés se mos se gu ran ça
pré via de que o po der nos vi ria para as mãos se a nos sa idéia tri un fas se,
aliás tra ba lha ría mos es tu pi da men te para re for çar a pre pon de rân cia dos
re tró gra dos.

Nes ta nos sa cons pi ra ção, mais do que qual quer ou tra, o se gre do
era uma das con di ções in dis pen sá ve is para o su ces so.

No mo men to em que se cer ti fi cas sem que o im pe ra dor que ria
de ve ras ser ma i or, nós te mía mos, e com ra zão, que os oli gar cas nos to mas sem
a di an te i ra, con fis cas sem a ma i o ri da de, em pro ve i to do re gres so e pu des sem
apli car à nos sa sim pli ci da de o sic non vo bis do po e ta.

Nós já tí nha mos pro vas ir re cu sá ve is do fino tato e dis cri ção
su pe ri or à sua ida de que dis tin gui am o im pe ra dor.

Na tar de do dia em que fora re je i ta do no Se na do o pro je to da
ma i o ri da de re di gi do em nos so clu be o im pe ra dor en tra va, a res pe i to, em
ex pan sões ín ti mas com uma alta per so na gem que se ha via de cla ra do ne u tra 
na ques tão da ma i o ri da de. Du ran te o co ló quio apa re ceu um dos mes tres de
Sua Ma jes ta de, se na dor, que ha via vo ta do con tra a ma i o ri da de. E o im pe ra dor 
or de nou si lên cio ao seu in ter lo cu tor, e pas sou pla ci da men te a en tre ter-se
com o seu ilus tre mes tre em ob je tos de li te ra tu ra.
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Esta cir cuns tân cia, de que ti ve mos ime di a to co nhe ci men to,
pro vou-nos, não só que o im pe ra dor ha via re fle ti da men te aco lhi do a idéia
da ma i o ri da de, mas tam bém que a que ria de cre ta da pe los Andra das e seus
ami gos. So bra vam-nos mo ti vos de ani ma ção.

Mas como é que se ha vi am de es con der à po lí cia pers pi caz do sr. 
con se lhe i ro Eu sé bio os fios di re to res da cons pi ra ção que trans pi ra va por to dos 
os po ros da so ci e da de?

Como é que ha vía mos de ocul tar nos sas re la ções com o im pe ri al
pro ta go nis ta, jun to do qual ti nham aces so fran co e diá rio os ho mens da
si tu a ção?

A alta po lí cia do pa lá cio, que ne ces sa ri a men te ha via de fun ci o nar
por con ta da re gên cia e dos oli gar cas, como é que po de ria fi car ig no ran do
que os pro mo to res da ma i o ri da de mar cha vam pas so a pas so de acor do e
com au to ri za ção do im pe ra dor?

O pe ri go de com pro me ter-se o se gre do da au gus ta in ti mi da de
era, pois, um ter rí vel pe sa de lo.

Para ob viá-lo tra tou-se de pre ci pi tar os acon te ci men tos.
Um me mo ri al foi es cri to por uma de nos sas ilus tra ções, no qual

se ex pu nha a an si e da de pú bli ca, o voto uni ver sal do país e os me i os do tri un fo.
Asse gu ra va-se a Sua Ma jes ta de que as câ ma ras em sua gran de

ma i o ria en tra vam com en tu si as mo nas vis tas dos Andra das e seus ami gos,
e que, no caso de adi a men to, que os oli gar cas pro je ta vam, o povo, a tro pa, e 
a Gu ar da Na ci o nal sa u da ri am com unâ ni mes acla ma ções o im pe ra dor ma i or;
po rém res pe i to sa men te de cla ra mos ao mes mo tem po que nada se ten ta ria
se a em pre sa não fos se do agra do im pe ri al e sem ex pres sa apro va ção do
im pe ra dor. Ter mi na va o me mo ri al pe din do que essa apro va ção não fos se
ver bal, mas sim em des pa cho es cri to.

O me mo ri al nos foi de vol vi do com um – SIM – es cri to pelo pró prio 
pu nho do im pe ra dor.

A ma i o ri da de es ta va de cre ta da, e de cre ta da ex clu si va men te pelo 
Par ti do Li be ral, com a san ção im pe ri al an te ci pa da men te con ce di da.

E o re gen te, o Minis té rio, em que fi gu ra vam os car di a is da oli -
gar quia, a po lí cia do pa lá cio, a po lí cia do Par la men to e a po lí cia do sr. Eu sé bio
gen te toda pri me i ro pla no, es ta vam mis ti fi ca dos. Nin guém, se não os con ju -
ra dos e o im pe ra dor, sa bia das mo las se cre tas que go ver nam o jogo da cena!

Não é que a es pi o na gem do pa lá cio fos se con fi a da so men te a
agen tes su bal ter nos. Os mais ilus tres ara u tos da si tu a ção não se dig na vam
de ir lá di re ta men te son dar o ter re no.

Em cer ta tar de, um dos de pu ta dos que es ta vam no se gre do foi a
São Cris tó vão fa zer sua cor te ao im pe ra dor, que na oca sião pas se a va pela
ci da de, e que, che gan do em se gui da, dis se es tas pa la vras: “Vi hoje e (tan tos)
de pu ta dos ma i o ris tas; a casa de F. es ta va fe cha da”. F: “Vos sa Ma jes ta de não 
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o po dia ver, por que está aqui para ter a hon ra de apre sen tar seus res pe i tos
a Vos sa Ma jes ta de”.

Este exór dio in di ca su fi ci en te men te quan to se ria gra ci o so o aco -
lhi men to fe i to ao de pu ta do ma i o ris ta, que se acha va no pa lá cio, e sú bi to se
apre sen tou para be i jar a mão a Sua Ma jes ta de.”Esta vam em con fe rên cia,
quan do apa re ceu tam bém o sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão. De pron to 
Sua Ma jes ta de de i xou o vi si tan te de in ti mi da de com quem se en tre ti nha, e
tomou o bra ço de Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, com quem pas se ou largo
tem po.

No dia se guin te o sr. Car ne i ro Leão di zia tri un fan te a al guns
de pu ta dos li be ra is por Mi nas, cujo tes te mu nho sen do pre ci so pos so in vo car,
que os pro je tis tas da ma i o ri da de os com pro me ti am, le van do-os a vo tar por
uma idéia que, a tri un far, fa ria mi nis tro a ele Car ne i ro Leão.

Jus ti fi cou o seu dito com a ane do ta que aca bei de re fe rir, e de
que já tí nha mos co nhe ci men to.

E tão ufa no es ta va com a sua su pos ta pri van ça que não quis
mos trar-se co mu ni ca ti vo so men te nos ban cos da câ ma ra; su biu à tri bu na
para alar de ar o seu va li dis mo.

O Jor nal do Com mer cio do dia 19 de maio de 1840 re pro duz esta
par te do dis cur so do exí mio par la men tar nes tes ter mos. Aí se lê na pág. 2ª,
col. 2ª:

“O Sr. Carneiro Leão: – … Não hei de pro cu rar, como te nho
ou vi do que se tem pro cu ra do, ho mens ras te i ros para se du zir o
âni mo do im pe ran te… para per tur bar os seus es tu dos, acen den -
do-lhe o de se jo de go ver nar…”

Vê-se que se nos lan ça va em ros to pre ten der mos se du zir o âni mo
ines per to do jo vem mo nar ca, por in ter mé dio da ín fi ma cri a da gem.

Pa re ce que a po lí cia aje i tou um cri a do de ga lão bran co que se
fos se ofe re cer aos Andra das para me di a ne i ro e por ta dor de qua is quer con -
fi dên ci as, das qua is de via dar co nhe ci men to ao go ver no. Algu mas pa la vras
cal cu la das para en re dar os go ver na do res fo ram con fi a das ao agen te pro vo -
ca dor, e aí está tudo quan to a alta po lí cia re gen ci al, mi nis te ri al e oli gár qui ca 
pode des co brir de nos sas re la ções com o pa lá cio.

O que pro vam o dis cur so do sr. Car ne i ro Leão e as con fi dên ci as
que re fe ri é que o im pe ra dor com 14 anos sou be inu ti li zar a in dis cre ta cu ri o si -
da de dos oli gar cas, e ha bil men te mis ti fi cou o es ta dis ta mais sa gaz dos que
se tem sen ta do nos seus con se lhos.

Os con ju ra dos es ta vam se nho res da si tu a ção: ou se vo ta va o
pro je to Car ne i ro Leão com o adi ta men to de um des de já, pois que tal era
nos úl ti mos dias a ten dên cia da câ ma ra; ou, dado o adi ta men to, o povo, a
tro pa e a Gu ar da Na ci o nal pro cla ma vam a ma i o ri da de.
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Quem fa zia um tris te pa pel em toda a co mé dia eram os mi nis -
tros oli gar cas, que su pu nham ter for ça para su plan tar os anar quis tas, e es ta -
vam eles mes mos iso la dos no meio da po pu la ção do Rio de Ja ne i ro, sem
que apa re ces se ao me nos uma alma ca ri do sa que lhes abris se os olhos e dis -
ses se que o seu re i na do es ta va fin do, e que eles já não ti nham nem sol da -
dos, nem Gu ar da Na ci o nal, nem for ça po li ci al, nem de pu ta dos e nem im pe ra -
dor. E que tudo es ta va a nos so lado!

E tal era a con fi an ça que ti nham em si que, se al gum ami go lhes
le vas se es tas no tí ci as ver da de i ras, pas sa ria por vi si o ná rio.

Na sim pli ci da de do seu or gu lho, o sr. Ro dri gues Tor res na vés pe ra
da ma i o ri da de foi alta no i te ao Ma ca co so li ci tar do fa le ci do se na dor o sr.
Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los que en tras se para o Mi nis té rio, a fim de os 
au xi li ar na em pre i ta da que pre me di ta va o go ver no para o dia se guin te.

É um pon to his tó ri co dig no de in ves ti gar-se a par ti ci pa ção de
Vas con ce los na ten ta ti va de su pres são da ma i o ri da de.

Qu an do se dis sol veu o Mi nis té rio de 19 de se tem bro, por que os
mi nis tros re cu sa ram as si nar a car ta im pe ri al de se na dor para o sr. Lo pes
Gama, hoje vis con de de Ma ran gua pe, que o re gen te de se ja va es co lher,
Vas con ce los re ti rou-se des con ten te com a von ta de ir res pon sá vel e com os
co le gas.

Pa re ce que já en tão Vas con ce los co me ça va a ser ho mem im pos sí vel 
para os Cé sa res, como de po is o foi para Au gus to. O cer to é que no dia 20 de 
maio a oli gar quia vol tou para o po der, de i xan do à mar gem o che fe do
Mi nis té rio de 19 de se tem bro, que à mar gem fi cou até o fim da vida, sal vas
as nove ho ras de ago nia da me no ri da de.

O cer to é que o in fe liz de pu ta do Na var ro, cri a tu ra de Vas con ce los
e um dos pri me i ros ati ra do res que sol tou o bra do da ma i o ri da de, era con si -
de ra do como sen ti ne la per di da, que o ve lho par la men tar ar ris ca ra no meio
dos ini mi gos.Pa re ce mes mo que da par te de Vas con ce los al gu ma aber tu ra
se fez a al guns dos co ri fe us da ma i o ri da de, não ten do tido se gui men to a
idéia da co a li zão que o fato su pu nha.

Vas con ce los no dia 21 de ju lho es ta va em uni da de. Com o tino
po lí ti co que lhe era co nhe ci do, eu cre io que Vas con ce los bem sa bia que a
ma i o ri da de ia tri un far, e tam bém que os ma i o ris tas não ti nham con di -
ções de per ma nên cia no po der. Pres sen ti ra a nos sa for ça do mo men to
pelo fato de não ter mos dado às suas aber tu ras o de vi do apre ço. Para cal -
cu lar o des man te la men to do cas te lo que se ia le van tar não era mis ter ser
Vas con ce los.

Por tan to, Vas con ce los, cer to de que os oli gar cas, que ha vi am re en -
tra do para o Mi nis té rio sem o seu be ne plá ci to, iam cair com o re gen te, as so -
ci ou-se cal cu la da men te à que da de les, para obri gá-los a ace i tar a sua di re ção
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na hora da vi tó ria, que pró xi ma se lhe afi gu ra va, e que pró xi ma es ta va com
efe i to.

Ace i tou o con vi te do sr. Ro dri gues Tor res, e veio pre en cher o
que cha ma va as nove ho ras mais glo ri o sas da sua vida, glo ri o sas sem dú vi -
da, por que nun ca pro vou me lhor ser for te em es tra té gia po lí ti ca.

O de cre to de adi a men to e as ce nas que se lhe se gui ram cons -
tam dos jor na is da épo ca. Cons ta igual men te, e está o fato au ten ti ca do
até na ata da Assem bléia Ge ral, pu bli ca da no Jor nal do Co mér cio de 25 de
ju lho, que o re gen te, o sr. Pe dro de Ara ú jo Lima, foi com pro me ti do pe los 
mi nis tros oli gar cas, a pon to de ir à S. Cris tó vão de ma nhã dar conta do
adi a men to das câ ma ras, de cla ran do que o seu fim era uni ca men te pre pa rar 
a so le ni da de para os pro cla mar a 2 de de zem bro a ma i o ri da de do im pe ra dor.

Já ex pli quei qua is eram as so le ni da des com que os oli gar cas
que ri am pro cla mar a ma i o ri da de.

Lei do Con se lho do Esta do, que lhes ga ran tis se a as so ci a ção no
go ver no da pre sen te ge ra ção.

Re for ma do có di go, de sor te que a po lí cia se tor nas se oni po tente. 
No me a ção dos pon tos da Gu ar da Na ci o nal pelo go ver no cen tral.
Nova lei de ele i ções, fe i ta de modo que os agen tes de po lí cia

ti ves sem lar ga in fluên cia na de sig na ção dos vo tan tes.
Tais eram os ar cos tri un fan tes com que, no in te res se do seu oni -

mo so do mí nio, que ri am fes te jar a ma i o ri da de.
Nes ses fo gos de ar ti fí cio que i ma vam sem cons ciên cia a cons ti tu i ção.
Ou o im pe ra dor ou viu si len ci o so as co mu ni ca ções que o Mi nis té rio 

oli gár qui co lhe fa zia por in ter mé dio do re gen te, ou deu ex plí ci ta apro va ção
às me di das que lhe iam anun ci ar.

Em todo o caso, o fim ma ni fes to de Sua Ma jes ta de de via ser es tu dar
até que pon to che ga vam a im previdência e ce gue i ra ou do Mi nis té rio ou
dos con ju ra dos.

Mal se leu no Se na do o de cre to de adi a men to uma das ma i o res
gló ri as da me di ci na no Bra sil par tiu para S. Cris tó vão, en car re ga do de sa ber 
de Sua Ma jes ta de a sua úl ti ma pa la vra acer ca da ma i o ri da de, e de as se gu rar 
a Sua Ma jes ta de a vin da da de pu ta ção, que o pú bli co su pôs ser ins pi ra ção
que acu di ra de mo men to aos de pu ta dos e se na do res re u ni dos no Paço do
Se na do.

O dis tin to mé di co ti nha tam bém a mis são de sa ber de Sua Ma jes -
ta de se Sua Ma jes ta de es pe ra ria pela de pu ta ção, ain da que o go ver no no me as se 
ou tro tu tor, como se di zia, e este con vi das se a Sua Ma jes ta de para ir tem po -
ra ri a men te re si dir em San ta Cruz.

A res pos ta não foi de mo ra da. Sua Ma jes ta de não iria em caso al gum 
para San ta Cruz, e es pe ra va a de pu ta ção.
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Sabe-se que o de sen la ce do dra ma cor res pon deu à ex pec ta ti va
dos con ju ra dos, de i xan do em re le vo a alta sa ga ci da de e dis cre ta re ser va de
Sua Ma jes ta de o im pe ra dor, que bem pode, como cer to im pe ra dor ro ma no,
es ti mar es tas qua li da des como das mais emi nen tes que tem: 

Nul lam aque ex vir tu ti bus suis quam dis se mu la ti o nem di li ge bat.

VII
NASCIMENTO DO GOVERNO PESSOAL – FUSÃO DOS

 CONSERVADORES E PALACIANOS – REAÇÃO CONSERVADORA

Mal tri un fa va a ma i o ri da de, e já so bra vam ra zões ao Par ti do Li be ral
para se ar re pen der de havê-la ini ci a do. Po dia co brir a ca be ça mes mo no dia
do tri un fo.

Ain da res so a vam os vi vas da fes ta, e já o go ver no pes so al se ina u -
gu ra va com a no me a ção do che fe da fac ção áu li ca, o sr. Au re li a no de Sou za
e Oli ve i ra Cou ti nho, para mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

E os ma i o ris tas não ti nham que es tra nhar.
A de li be ra ção do – que ro já –, que ha vi am so li ci ta do e apla u di do,

era de mu i to mais im por tân cia do que uma com po si ção de ga bi ne te.
A dou tri na do go ver no pes so al de cor ria na tu ral men te do pre ce -

den te es ta be le ci do.Instin to ou ins pi ra ção, o im pe ra dor no me ou li vre men te o
seu pri me i ro Minis té rio.

Cin co mi nis tros fo ram ti ra dos do gru po par la men tar que pro cla -
ma ra a ma i o ri da de. Eram os srs. Antô nio Car los e Mar tim Fran cis co, Ho lan -
da e Pa u la Ca val can ti, e o sr. Lim po de Abreu. O sex to era o mi nis tro dos
Ne gó ci os Estran ge i ros.

Se con si de rar mos o mon te pio dos ser vi do res do es ta do, a casa de 
cor re ção, a na ve ga ção a va por, a com pa nhia de ôni bus, e ou tras fun da ções
úte is a que está li ga do hon ro sa men te o seu nome, Au re li a no de Sou za e Oli -
ve i ra Cou ti nho é um bra si le i ro be ne mé ri to, e já o era en tão.

Mas, ar re da do da cena po lí ti ca por ci ú mes de pre pon de rân cia,
este no tá vel es ta dis ta se afas ta ra dos oli gar cas, e se cons ti tuí ra o fun da dor e
pon tí fi ce da se i ta pa la ci a na.

Na gran de ba ta lha que se aca ba va de pe le jar o sr. Au re li a no se
ha via con ser va do em es tu da da ne u tra li da de, e os seus an te ce den tes em
re la ção aos co le gas o con vo ca vam em per fe i to an ta go nis mo para com cada
um de les.

Mal se com pre en dia, em vis ta da fe liz so li da ri e da de que se con -
ser vou inal te ra da en tre os ir mãos Andra das, que os dois su pérs ti tes de bom 
gra do se as so ci as sem no go ver no com o mi nis tro que ha via des ter ra do para 
a ilha de Pa que tá e fe i to pro ces sar pe ran te o júri o Andra da – pri mo gê ni to
José Bo ni fá cio -, o Was hing ton bra si le i ro.
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Me nos cor di a is ain da de vi am ser as re la ções com o co le ga da jus ti ça, 
que, na qua li da de de pre si den te de Mi nas, re cu san do cum prir um de cre to
do Po der Mo de ra dor, ha via apres sa do a que da do Mi nis té rio anti-res ta u ra dor, 
em que era fi gu ra pro e mi nen te o sr. Au re li a no.

Don de vi nha, pois, tão anô ma la or ga ni za ção de ga bi ne te? Como
fora ace i ta?

Ca pri cho in fan til ou tra ma pa la ci a na, o ga bi ne te de 24 de ju lho
ti nha no mi nis tro dos es tran ge i ros o prin cí pio dis sol ven te.O que ia fa zer o
Mi nis té rio? Os seus mais de di ca dos ami gos o ig no ra vam.

Pela mi nha par te vi com a mais do lo ro sa sur pre sa que, to man do
o cas te lo, de po is de as sé dio tão pro lon ga do e as sal to tão pe ri go so, os ge ne ra is
não hou ves sem iça do nos tor reões a nos sa ban de i ra vi to ri o sa.

Como, po rém, fazê-lo se a or ga ni za ção mi nis te ri al não era o
pro du to de uma com bi na ção po lí ti ca, nem ex pri mia, como se de ve ra es pe rar, 
o tri un fo do pro gra ma que a opo si ção sus ten ta va des de 1838?

Pa re cia que um dos co ro lá ri os ime di a tos do que ocor re ra era a
dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, e a con vo ca ção de ou tra que vi es se
re con si de rar o que pu des se ha ver de in cons ti tu ci o nal na le gis la ção no vís si ma
e ini ci ar a po lí ti ca do se gun do re i na do.

Assim era pre ci so, até para que a so be ra nia na ci o nal se pro nun ci as se 
quan to ao bill de in de ni da de de que ca re ci am os au to res da ma i o ri da de.

A dis so lu ção te ria pou pa do à mo ra li da de pú bli ca o ver go nho so
es pe tá cu lo de uma câ ma ra que apo i ou sem ter gi ver sar o Mi nis té rio par la -
men tar de 1837, o Mi nis té rio re gen ci al de 1839 e o Mi nis té rio oli gár qui co de 
1840, e que em se gui da, de po is de ha ver al ter na da men te con de na do e apla u -
di do a ma i o ri da de, acom pa nhou ser vil men te o Mi nis té rio ma i o ris ta, e
ter mi nou a sua car re i ra ob nó xia como ra ba di lha do Mi nis té rio pa la ci a no de
23 de mar ço de 1841.Mas, em ver do de cre to da dis so lu ção e pro gra ma
mi nis te ri al, o pú bli co foi edi fi ca do com os des pa chos que ti ve ram os mi nis tros, 
pri me i ros agra ci a dos da ma i o ri da de.

Logo no dia se guin te ao da or ga ni za ção do Mi nis té rio o pon tí fi ce 
da se i ta pa la ci a na ves tia com a li bré de ca ma ris ta os seus cin co co le gas.

E os Andra das, so bre cu jas ca be ças ve ne ran das res plan de cia o
as tro do Ipi ran ga, con for me a bela e ver da de i ra fra se do meu ami go o sr.
Sa les Tor res Ho mem, ti ve ram de en fi le i rar-se nas ce ri mô ni as da cor te com a 
cri a da gem im pe ri al.

Mais ca va lhe i ros do que es ta dis tas, os mi nis tros que ha vi am in -
ci ta do o im pe ra dor a tro car os seus es tu dos pe las ré de as do go ver no se acha -
vam por essa cir cuns tân cia obri ga dos a con des cen dên ci as que se ri am im pos sí -
ve is em ou tra si tu a ção.

O tem po era ex cep ci o nal, e a re a ção ab so lu tis ta, que os oli gar cas
ha vi am sus ci ta do para o fim de se rem de cla ra dos be ne mé ri tos da Mo nar quia,
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es ta va ain da no seu pe río do as cen den te.Logo que as câ ma ras re a bri am as
ses sões por fi a vam os ora do res em mos trar-se cada qual mais re a lis ta do
que o seu vi zi nho.

A dis cus são do pro je to que de cre ta va a do ta ção do im pe ra dor é
uma pá gi na dig na de es tu do. Li be ra is e con ser va do res, opo si ci o nis tas e
mi nis te ri a is, dis pu ta rão en tre si quem do pão do com pa dre ha ve ria de dar
mais lar ga fa tia ao au gus to afi lha do.

O sr. Antô nio Car los co briu o lan ço dos ou tros li ci tan tes pro pon do
800:000$, que fo ram vo ta dos de en tu si as mo. Ain da as sim a im pren sa dos
oli gar cas in vec ti vou o Mi nis té rio por não ter ace i ta do a emen da ex cên tri ca
do in fe liz de pu ta do Na var ro, que con ce dia 1,000:000$ em quan to mais não
per mi tis se a pe nú ria do te sou ro.

Qu an do se vo ta va a do ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos o ve ne -
rá vel Mar tim Fran cis co ce le bra va sua pri me i ra con fe rên cia e des pa cho com
Sua Ma jes ta de o im pe ra dor.

Ao che gar de S. Cris tó vão fui eu quem lhe anun ci ou a vo ta ção
dos 800:000$. “É mu i to, me dis se o hon ra do ve lho; o te sou ro está po bre, e o
im pe ra dor se con ten ta va com me nos. É bom me ni no, tem pa tri o tis mo, e
pode-se fa zer dele al gu ma co i sa”.

Em se gui da me re fe riu que Sua Ma jes ta de exi gi ra uma lis ta dos
bra si le i ros que com os Andra das ha vi am pro je ta do a ma i o ri da de.

Se, como é pro vá vel, a lis ta foi apre sen ta da, é a pri me i ra em que
o meu hu mil de nome foi sub me ti do a alta con si de ra ção de Sua Ma jes ta de o
im pe ra dor.

Apro va da a do ta ção, ti ve mos cena igual men te des fru tá vel com a 
de cre ta ção da nova fes ta na ci o nal de 24 de ju lho.

Cor te sa ni ce ou epi gra ma, o sr. Hen ri que de Re zen de pro pôs por
emen da que dos dias de fes ta na ci o nal se ris cas se o 7 de abril.

No Jor nal do Comér cio de 26 de ju lho de 1840 vem o pe que no pro -
tes to que fiz con tra a emen da no no bre re pre sen tan te por Per nam bu co.

“O sr. Oto ni: – Não pos so de i xar de pro tes tar con tra a
emen da que se acha so bre a mesa, e ad mi ra-me que fos se ela pro -
posta pelo dig no repre sen tan te de Per nam bu co. Qu an do se leu
esta emen da eu re cor dei-me de um fato ocor ri do no Sena do de po is 
do dia 7 de abril, a apre sen ta ção de um pro je to pelo falecido sr. se -
na dor Go mi de, ris can do o dia 12 de ou tu bro do catálogo dos dias
de fes ta na ci o nal. Esta co in ci dên cia pe na li za-me, ainda mais por
ver que a cen su ra me re ci da pelo so bre di to se na dor podia ser
apli ca da a um ci da dão tão dis tin to como o no bre depu ta do o
sr. Re zen de. O dia 7 de abril há de ser cons tan te men te de fes ta
na ci o nal; odia 7 de abril não está nas mãos de nin guém ris cá-lo
da me mó ria do povo. (Apo i a dos.)”
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Fa lan do as sim eu quis de mons trar que a tor ren te ain da não me
ti nha as so ber ba do, e que, sol da do do pro gres so, me con ser va va com fir me za
no meu mo des to pos to de hon ra.

Po rém, co nhe ci da a ten dên cia dos es pí ri tos, re co lhi-me ao si lên cio e 
à inér cia, re du to em que mais de uma vez me te nho en trin che i ra do, ora por
con si de rar-me in fe ri or à si tu a ção, ora por fal ta de re so lu ção para co lo car-me
em an ta go nis mo com os meus ami gos da vés pe ra.

A po si ção dos mi nis tros era me lin dro sa. O des gos to dos li be ra is
tão ma ni fes to como o tra ba lho in ces san te do ele men to pa la ci a no, que
pre ten dia de pu rar o ga bi ne te.

Por sua par te os oli gar cas não ces sa vam de in cul car-se como os
úni cos ca pa zes de sal var a Mo nar quia. Incur tin do ter ro res no âni mo do
mo nar ca, pro cla ma vam-se ho mens ne ces sá ri os, cer tos de que as sim con quis ta -
ri am a po si ção de Cé sa res as so ci a dos ao im pé rio. Se gun do te nho re pe ti do e
cu i do que de mons tra do, esta era a sua idéia fixa.

Como in ve ja vam a ex ce len te po si ção do sr. Au re li a no, que ri am
to mar-lha, e foi con tra ele que mais es pe ci al men te as ses ta ram as suas ba te -
ri as.Con sul tem-se os ana is do Par la men to na ses são de 1840, e mu i to se terá 
que apren der na dis cus são do or ça men to para a re par ti ção dos ne gó ci os
es tran ge i ros.

Fora do par la men to não se des cu i da vam os oli gar cas de avi ven tar
a fé dos tra fi can tes da cos ta da Áfri ca, que eram os seus mais pres ti mo sos
ali a dos. Nes te pon to o ar ro jo to cou a meta do de lí rio, e para dar ar ras de
sua ade são ao trá fi co, um se na dor do Impé rio fez en tra da tri un fal em uma
po vo a ção im por tan te da pro vín cia do Rio, es col tan do uma pon ta de mo le ques 
de tan ga e bar re te ver me lho, em um do min go, à hora em que o povo es ta va 
re u ni do para ou vir a mis sa con ven tu al.

De cla ra ram ao sr. Ho lan da Ca val can ti, mi nis tro da Ma ri nha, a
guer ra mais in de cen te, por que S. Exa. deu ins tru ções aos co man dan tes dos
navi os de guer ra para apre en são dos bar cos sus pe i tos. O co man dan te de um
lan chão que per tur bou cer to de sem bar que foi de sem ba ra ça da men te pro ces sado.

Em tais cir cuns tân ci as, côns cio, tan to das di fi cul da des com que
lu ta vam os mi nis tros, como da pu re za de suas in ten ções, dei-lhes cons tan -
te men te o meu voto, bem que si len ci o so; mas, es tan do pos to in te i ra men te à
mar gem o pro gra ma das fran que zas pro vin ci a is, e o Mi nis té rio en tre gue à
vida in gló ria do ex pe di en te, re cu sei ser seu co la bo ra dor ofi ci al.

E ao meu ami go o sr. Lim po de Abreu, que por bon da de sua me
des ti na ra um em pre go emi nen te, tive a hon ra de pon de rar que, es tan do
pró xi ma a ele va ção dos con ser va do res, eu jul ga va me lhor fi car de sen ti ne la
no apris co li be ral, onde, sol da dos da mes ma idéia, bre ve es ta ría mos re u ni dos
para de be lar o ini mi go co mum.
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Encer ra das as câ ma ras, fui para a mi nha pro vín cia ab sor ver essa
se i va vi vi fi ca do ra de que a alma fica sa tu ra da quan do se res pi ra o ar li vre
da pro vín cia de Mi nas.

Qu an do vol tei em 1841 as ce nas ti nham mu da do com ple ta men te.
O ele men to pa la ci a no ti nha pre do mi na do e, au to ri za do o sr. Au re li a no para 
re or ga ni zar o ga bi ne te, os oli gar cas se ha vi am pres ta do a co ad ju vá-lo com a 
mais se rá fi ca hu mil da de.

Expi a ram am pla men te as in jus ti ças que ha vi am fe i to ao re gen te
Fe i jó, exi bin do um Mi nis té rio par la men tar e con de na do a in ter ven ção das
ca ma ri lhas nas or ga ni za ções dos ga bi ne tes.Nin guém lhes per gun tou qua is
eram os che fes par la men ta res que as câ ma ras que re ri am ele var ao Mi nis té rio.

O ele men to pa la ci a no, que se ha via acha do mal na uni da de em
que es ti ve ra no mi nis té rio na ma i o ri da de, pro cu rou re for çar-se, e cha mou
para o seu lado o sr. Ara ú jo Vi a na, dó cil até a sub ser viên cia e mes tre do
im pe ra dor; o sr. José Cle men te, que ou tra po lí ti ca não ti nha que não fos se o
pa ga men to de uns cé le bres 800:000$ a Gu i lher me Young, e que na úl ti ma
hora ha via de ser ta do das ban de i ras oli gár qui cas para apo i ar a ma i o ri da de;
e fi nal men te o sr. mar quês de Pa ra na guá, que fa zia ran cho à par te.

Aos oli gar cas pro pri a men te di tos, con ce deu so men te e como que 
por fa vor um lu gar no Mi nis té rio.

A oli gar quia do sul nun ca foi um par ti do po lí ti co, mas sim um
gru po de ho mens que as so ci a ram a sua in fluên cia e a sua in te li gên cia, para
ex plo rar em pró prio pro ve i to o se gun do re i na do.

Cri an do ter ro res ima gi ná ri os e pe ri go sos para a Mo nar quia, con se -
gui ram acas te lar-se em po si ções vi ta lí ci as ren do sas, don de sus ci tam a seu
bel-pra zer ma ni fes ta ções po pu la res, aba los fi nan ce i ros e ver da de i ras se di ções,
que, na qua li da de de mes tre do ofí cio, são cha ma dos a com pri mir. É a sua
fa i na mais lu cra ti va.

Que o di gam a re vo lu ção de Mi nas em 1842 e a de Per nam bu co
em 1849. For mam uma es pé cie de com pa nhia do mi ni ca com o seu ge ral e
ca pí tu los, re cru tan do os ta len tos sem cons ciên cia, que, cer tos da oni po tên cia
da or dem na dis tri bu i ção dos dons do Esta do, são nas mãos das seus su pe -
ri o res pe rin de ac ca da ver.

Go ver nos li be ra is ou pa la ci a nos, se um no vi ço se con fra ria é con vo -
ca do para ser vir em qual quer po si ção emi nen te, mi nis té rio ou pre si dên cia.
Antes de ir, como é de re gra, le var sua res pos ta a pa lá cio, vai con sul tar a
von ta de do si ne drim e re ce ber as de vi das ins tru ções.Por via de re gra ace i ta.

Mi nis tro não dis cu te em con fe rên cia com os seus co le gas, ou
mes mo em des pa cho com o im pe ra dor, as sun to que não te nha sido su fi ci -
en te men te es cla re ci do nos ca pí tu los da or dem, que as sim im pri me sua ação 
e di re ção ao go ver no do Esta do. Esta ex pli ca ção deve acla rar o que há de
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obs cu ro, e às ve zes de in com pre en sí vel, mes mo no pro ce di men to de cer tos
mi nis té ri os, ins tru men tos in vo lun tá ri os da as so ci a ção mis te ri o sa.

Já em 1841 era as sim.
E, fe liz men te para o oli gar ca, o neó fi to con vi da do para fa zer par te

do mi nis té rio de 23 de mar ço de 1841 era de pri me i ra for ça.
O sr. Pa u li no José So a res de Sou za, de po is de se na dor, vis con de

de Uru guai, era o re la tor que pro pôs e o mi nis tro que san ci o nou a re for ma
do ato adi ci o nal.

Sob os aus pí ci os do Mi nis té rio de 23 de mar ço de 1841 de sen ca -
de ou-se con tra os ex-mi nis tros o fu ror da oli gar quia, que lhes não per do a va 
havê-la de fra u da do do seu do mí nio oito lon gos me ses.

E eu, que ape nas ha via pres ta do ao Mi nis té rio ma i o ris ta um apo io
si len ci o so na ses são de 1840, glo rio-me a ter ocu pa do pe re ne men te a tri bu na
em 1841, de fen den do os ex-mi nis tros e os al tos fun ci o ná ri os que ha vi am
sa í do das fi le i ras da opo si ção li be ral.

Tam bém ocu pei nu me ro sas ve zes a tri bu na por oca sião de dis cu -
tir-se a re cla ma ção que fa zia o sú di to in glês Gu i lher me Young da soma de
800:000$, como in de ni za ção de per das e da nos que ale ga va em con se qüên cia
de não ha ver o go ver no de 7 de abril re ce bi do uma por ção de ar ma men to
que lhe ha via en co men da do em 1829 o mi nis tro da Gu er ra, o sr. Cle men te
Pe re i ra.

Na que le tem po ain da não se ha via des co ber to a ca li fór nia dos
cri té ri os su ple men ta res, com que os mi nis tros le ga li zam toda a cas ta de
des pe sas a que os leva a sua fan ta sia, re du zin do, como efe ti va men te tem
re du zi do, a lei do or ça men to à mais es can da lo sa das mis ti fi ca ções.

Na que le tem po ain da não ha via câ ma ras que fos sem fe i tu ra
ex clu si va da po lí cia, e ti nha-se a pre ten são – hoje ri sí vel – de que a lei da
res pon sa bi li da des dos mi nis tros de Esta do não fos se le tra mor ta.

Assim, o go ver no de 7 de abril re cu sou re ce ber a en co men da
por que o mi nis tro a fi ze ra sem ter para isso fun dos de cre ta dos na lei do or -
ça men to.

E a Câ ma ra dos De pu ta dos de cre tou a acu sa ção do mi nis tro, que 
foi le va do à bar ra do Se na do, con ver ti do em Tri bu nal de Jus ti ça.

O mi nis tro de fen deu-se pro du zin do um do cu men to em que o
ne go ci an te in glês de cla ra va ter sido a en co men da con di ci o nal, fi can do a
re cep ção das ar mas e o pa ga men to de pen den tes de au to ri za ção le gis la ti va.

O mi nis tro foi ab sol vi do, e o ne go ci an te ven deu ao go ver no, por
mais do que o pre ço do cus to, uma par te das ar mas, e com as res tan tes
es pe cu lou, re me ten do-as para o Rio da Pra ta e para a Gré cia, es tão em guer ra
com a Su bli me Por ta.

Pas sa dos anos, o ven to co me çou a ron dar para o qua dran te do
ab so lu tis mo, e por tan to, era pre ci so hon rar e re com pen sar o mi nis tro que
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ha via ar ma do no Ce a rá a Pin to Ma de i ra, e que ha via col ma do de con de co -
ra ções quan tos se ha vi am de cla ra do em re be lião con tra o sis te ma cons ti tu ci o nal.

Em con se qüên cia, foi le va da às câ ma ras, sob a pro te ção do mi -
nis tro-em-co man dan te, a re cla ma ção de per das e da nos, na im por tân cia de
800:000$, soma a que se fa zia che gar, me di an te uma con ta de ju ros com pos tos, 
o pre ço ori gi ná rio da fa tu ra apre sen ta da em 1831, sem ao me nos, prop ter de cus, 
aba ter-se a quo ta que na mes ma oca sião o go ver no de 7 de abril com pra ra e
pa ga ra.

Abriu-se lar go de ba te so bre a ques tão, em que em pe nhei com
al gu ma te na ci da de.Vi nha o pe di do do cu men ta do com uma sen ten ça, bem
ou mal ema na da, do Po der Ju di ciá rio, e que pe las tra lhas e pe las ma lhas ha via
pas sa do em jul ga do.

Pre ten deu-se que uma sen ten ça do Po der Ju di ciá rio con de nan do 
a Fa zen da Pú bli ca ao pa ga men to de uma soma de di nhe i ro obri ga o cor po
le gis la ti vo, sem mais exa me, e de cre tar os fun dos para exe cu ção da sen ten ça.

Fiz os ma i o res es for ços para que não vin gas se tão ruim prin cí pio.
Se os po de res po lí ti cos cri a dos pela Cons ti tu i ção são in de pen -

den tes, um não se pode su bor di nar, sem exa me, às de li be ra ções do ou tro.
A vo ta ção anu al dos im pos tos é uma das mais se gu ras ga ran ti as

do sis te ma cons ti tu ci o nal.
Su po nha mos que por fal ta de con fi an ça no Mi nis té rio as câ ma ras 

re cu sam os im pos tos e que o Mi nis té rio de au to ri da de pró pria le van ta um
em prés ti mo e o apli ca ao ser vi ço pú bli co.

No meu en ten der, vol tan do a si tu a ção ao es ta do nor mal, o Mi nis -
té rio sub se qüen te não pode fa zer a des pe sa do ser vi ço des se em prés ti mo
sem que as câ ma ras a de cre tem.

Su po nha mos que as câ ma ras se re cu sem a amor ti zar esse em prés -
ti mo ile gal.

Os pos su i do res dos tí tu los do em prés ti mo po dem sem dú vi da
ven ti lar o seu di re i to pe ran te os tri bu na is ju di ciá ri os e es tes re co nhe cer-lhe.

Mas a sen ten ça ju di ciá ria não é exe qüí vel sem o pla cet do cor po
le gis la ti vo, gran de júri nes te caso.

Des ta te o ria, que sus ten tei como pude, de ri vei o co ro lá rio de
que, as sim como as sen ten ças do Po der Ju di ciá rio não po dem co arc tar a
li ber da de de exa me ao Po der Le gis la ti vo quan do im por tam no vos ônus aos
con tri bu in tes, as sim tam bém os atos do Po der Le gis la ti vo que pos sam
pre ju di car as atri bu i ções e re ga li as que a Cons ti tu i ção con fe re a qual quer
dos ou tros po de res não são obri ga tó ri os para es tes.

É uma alta ques tão cons ti tu ci o nal que eu mu i to de se ja ria ver
apro fun da do pe los ju ris con sul tos aba li sa dos que abun dam en tre nós.
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Eu sus ten tei, por exem plo, que, se o cor po le gis la ti vo de cre tar
uma lei in cons ti tu ci o nal, o Po der Ju di ciá rio pode, como os tri bu na is da
União, nos Esta dos Uni dos, não apli car essa lei aos ca sos de cor ren tes.

E do con trá rio os po de res não se ri am in de pen den tes.
Assim como di ze mos es ta dos in de pen den tes aque les que são

so be ra nos em re la ção uns aos ou tros, pa re ce que dos po de res in de pen den tes
po de mos tam bém di zer que são so be ra nos uns em re la ção aos ou tros, isto é, 
que a ne nhum obri gam os atos dos ou tros quan do não são tra ça dos den tro
da ór bi ta de cada um.

Se o Poder Le gis la ti vo or di ná rio de cre tas se, por exem plo, a
mu dan ça da di nas tia, sem dú vi da o Po der Exe cu ti vo es ta ria no seu di re i to
con si de ran do como pa pel sujo um tal de cre to, por que as câ ma ras exor bi tariam 
de suas atri bu i ções se a pro mul gas sem.

E o Po der Le gis la ti vo não pode dar or dens ao Po der Exe cu ti vo,
que é in de pen den te, ou por ou tra, so be ra no den tro da ór bi ta de suas fa cul -
da des.

Cu i do que o mes mo se deve dar a res pe i to do Po der Ju di ciá rio.
Sou, po rém, o pri me i ro a con fes sar que esta ju ris pru dên cia, de

cujo fun do de ver da de es tou com pe ne tra do, é so bre mo do sin gu lar no nos so 
país, onde o juiz mu ni ci pal, o de Di re i to, o Tri bu nal do Co mér cio, e não sei
se até o da re la ção, con sul tam aos mi nis tros do Po der Exe cu ti vo acer ca da
in te li gên cia dos atos le gis la ti vos , e gas tam o seu tem po es tu dan do a ju ris pru -
dên cia dos avi sos e por ta ri as.

Re vol ta va-me a con des cen dên cia e a ama bi li da de com que os
an ti gos che fes do Par ti do Par la men tar, que ape ou Fe i jó na re gên cia, ago ra
se cur va vam pe ran te o re pos te i ro.No ano da gra ça de 1841 quem ou sa va fa lar
em fac ção áli ca era, sem ce ri mô nia, pro cla ma do anar quis ta.

Esta vam os oli gar cas en fe i tan do os ar cos fes ti vos com que em
1840 que ri am fes te jar a ma i o ri da de.

A re for ma do Có di go do Pro ces so, abas tar do o júri, ge ne ra li za da 
a pri são ar bi trá ria a tí tu lo de ave ri gua ção, su pri mi da a in vi o la bi li da de do
asi lo que a Cons ti tu i ção ti nha ga ran ti do à casa do ci da dão, en tre gues aos
es piões da po lí cia as fun ções ju di ciá ri as, pre pa rou o do mí nio ab so lu to para
o go ver no pes so al. Hoje o co nhe ce e de plo ra tal vez a pró pria oli gar quia.

Mas em 1841, no in te res se de as so ci a ção, o Con se lho de Esta do
de i xou de ser Con se lho Ve ne zi a no dos Dez. Con sa gra do em lei de i xou de
ser in cons ti tu ci o nal, por que fun da va-se em pro ve i to da oli gar quia, e era o
ter rí vel re du to em que ela ia acas te lar-se, con quis tan do os oli gar cas a po si ção
de Cé sa res as so ci a dos ao Impé rio.

Era pre ci so a todo o tran se inu ti li zar a opo si ção li be ral, que lhes
fa zia fren te.
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Para esse fim con ti nu a ram a tra ma re ve la da na tri bu na quan do
se dis cu tia a ma i o ri da de.

Nes sa oca sião o che fe mais há bil e mais pres ti gi o so dos oli gar -
cas, mas ao mes mo tem po o mais fran co e mais ge ne ro so, ha via in ti ma do ao 
Par ti do Li be ral e ao país o seu ul ti ma to.

No Jor nal do Co mér cio de 19 de ju lho de 1840 vêm as se guin tes
me mo rá ve is pa la vras do sr. Car ne i ro Leão: 

“Eu o que re ce io, se nho res, é que as co i sas não se es te jam
pre pa ran do para fa zer ele ger uma câ ma ra opo si ci o nis ta ao sr. D.
Pe dro II. Se tal apa re cer de cla ro des de já que o Bra sil se de cla -
ra rá con tra toda essa câ ma ra; se tal acon te cer quan do o sr. D. Pe -
dro II go ver nar com to dos os po de res ma jes tá ti cos que a Cons ti -
tu i ção lhe con ce de seus con se lhe i ros não de i xa rão de re pre sen -
tar-lhe que uma as sem bléia ele i ta de ba i xo das in fluên ci as per ni ci o -
sas que atu al men te di ri gem os des ti nos do Bra sil não pode ser
apro pri a da para co o pe rar com o sr. D. Pe dro II.”
Vê-se, pois, que an tes da ma i o ri da de os oli gar cas, se nho res de

to das as po si ções ofi ci a is de al gu ma im por tân cia, com es ses e ou tros me i os
de in fluên cia que ti nham, con ta vam der ro car e subs ti tu ir de pron to qual quer
mi nis té rio que o im pe ra dor ma i or or ga ni zas se, e de an te mão nos in ti ma vam à
guer ra de ex ter mí nio que nos es ta va pre pa ra da.

As pa la vras que o sr. Car ne i ro Leão pro fe riu no par la men to em
1840 se ri am uma jac tân cia in dis cre ta se não fi cas se trans pa ren te o fim que
le va vam em mira.

Era uma ad ver tên cia fe i ta aos seus sol da dos da câ ma ra e de fora
para não se apres sa rem a fa zer en ga ja men tos com os co man dan tes in te ri nos 
que iam ter, vis to que os pro pri e tá ri os não tar da ri am a em pu nhar o bas tão,
que lhes per ten cia et par dro it de na is san ce et par dro it de con que te.

“Se de cre tar des a ma i o ri da de, di zia-nos o sr. Car ne i ro Leão 
para avi ven tar a fi de li da de nos seus sa té li tes, se con seguir des
no me ar uma Câ ma ra dos De pu ta dos das vos sas idéias, des de já a
pro cla ma mos câ ma ra de opo si ção ao im pe ra dor, e pro tes ta mos que
ha ve mos de en xo tá-la ao pas so le gis la ti vo, por que não per mi ti -
mos que nin guém seja mo nar quis ta se não os oli gar cas.”
Qu an do ouvi aque las pa la vras em 1840, con fes so que lhe não dei 

todo o peso que de via dar, até por que o ora dor que as pro fe riu não cos tu -
ma va dis cor rer em vão.Na ses são de 1841, o sr. Car ne i ro Leão anun ci ou que 
a le tra sa ca da da tri bu na em 1840 ha via de ser ace i ta e mes mo paga an tes
do ven ci men to.Estu dou-se na tri bu na ci ni ca men te o meio pelo qual a oli -
gar quia se ha via de des car tar dos seus ad ver sá ri os, que em gran de ma i o ria
es ta vam ele i tos para a se guin te le gis la tu ra.Pri me i ra men te se de cla rou que o 
go ver no bem po dia dis sol ver a câ ma ra, que es ta va ter mi nan do o qua triê nio, e
que a dis so lu ção des ta im por ta ria a da câ ma ra ele i ta.
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Re co nhe ci do o ab sur do des te ex pe di en te, ima gi na ram e dis cu ti ram 
ou tro que o não era me nos, a dis so lu ção pré via e ao mes mo tem po um gol pe
de Esta do, por vir tu de do qual se des se por nulo o ato adi ci o na, a pre tex to
de que na sua ado ção não ha via in ter vi do o Se na do.

Na dis cus são apa re ce ram em fren te um do ou tro os dois prin cí pi os 
que es tão em luta eter na em to dos os go ver nos pos sí ve is, o prin cí pio pro gres -
sis ta e o con ser va dor.

A gran de tá ti ca dos oli gar cas con sis tiu em pro cla ma rem-se os
ara u tos ex clu si vos do prin cí pio con ser va dor, que exa ge ra ram a ca pri cho.

Era um meio de ga nhar ter re no no es pí ri to do jo vem mo nar ca,
sen do o fim tan to mais fá cil de al can çar, por que os re pre sen tan tes pro gres -
sis tas de fen di am os prin cí pi os sem es tra té gia e sem pen sa men to re ser va do.

Apro ve i tan do-se de nos sa sin ce ri da de, exa ge ra vam as te o ri as
opos tas, cer tos de que as sim fa zi am a cor te e le va vam a água ao seu mo i nho.

De exa ge ra ção em exa ge ra ção, o sr. Car ne i ro Leão che gou a for mu -
lar como ex pres são re su mi da do seu sím bo lo po lí ti co este no tá vel te o re ma:

“O go ver no é sem pre le gí ti mo a cuja fren te está o im pe ra dor.” 
Para sim bo li zar a po lí ti ca opos ta, eu sus ten tei que, se go ver no do 

Rio de Ja ne i ro dis sol ves se pre vi a men te a Câ ma ra dos De pu ta dos, e de cla -
ras se nulo o ato adi ci o nal, se ria para mim um go ver no de fato tão le gí ti mo
como o de Pi ra ti ni.

É fá cil de ava li ar qual das duas te o ri as agra da ria mais o go ver no
pes so al.

Me di an te esta ex plí ci ta pro fis são de fé, que os oli gar cas cor ro bo -
ra ram anu lan do to das as ga ran ti as que a le gis la ção an te ri or con ce dia às
li ber da des pú bli cas, fi cou de ci di do que a si tu a ção lhes per ten cia ex clu si va -
men te e que as suas con di ções es ta vam ace i tas.

Pen sa vam que, en trin che i ra dos como es ta vam no Se na do e
apon de ran do-se do Con se lho de Esta do, que es ta vam de cre tan do, eram
ho mens ne ces sá ri os, que po di am dar a lei tan to ao povo como ao mo nar ca.

Cedo ti ve ram de ve ri fi car com que a má qui na exe cu ti va e ju di -
ciá ria que ha vi am mon ta do não ha via mais po der efe ti vo no Bra sil se não o
de quem no me ia os mi nis tros.

Cedo ti ve ram de re co nhe cer que, fa u to res da ini qüi da de, não fi ca -
ri am pre ser va dos con tra os co ro lá ri os na tu ra is de sua te o ria, e que, se qui ses -
sem con ti nu ar a des fru tar a gor da pi tan ças que aje i tas sem ou ti ves sem aje i -
ta do, te ri am de pas sar hu mil de men te pe las for ças ca u di nas do pa lá cio.

Em 1841 es tá va mos em ple na re a ção e nin guém via as úl ti mas
con se qüên ci as da si tu a ção.

Não pre ten do des cre ver a his tó ria des sa me mo rá vel ses são, mas
sim ples men te ex pli car-vos, se nho res ele i to res, que no fim da le gis la tu ra eu
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ad vo ga va os mes mos prin cí pi os que ti nha in vo ca do no co me ço, e que era
co e ren te co mi go mes mo. E que ti nha se gui do o pre ce i to: Qu a lis ab in co ep to
pro ces se rit, et sibi cons tet.

Para esse fim, po rei di an te dos vos sos olhos al guns pe río dos de
um lon go dis cur so que pro fe ri na ses são de 12 de ju lho por oca sião de
dis cu tir-se o Orça men to do Impé rio e que foi pu bli ca do no Jor nal do Co mér cio
de 14 de ju lho de 1841.

Ve re is tam bém do meu dis cur so que já pas sa nes sa épo ca, isto é,
há qua se 20 anos, eu es tu da va se ri a men te a mag na ques tão das co mu ni ca ções
do cen tro e nor te de nos sa pro vín cia com o li to ral ad ja cen te.

Enten dia que não eram pro ve i to sa men te apli ca dos os es for ços
para abrir es tra das de Ma ri a na e Ouro Pre to para Vi tó ria, mas já en tão in di -
ca va as es tra das de Ita pe mi rim, São Fi dé lis e Mu cu ri como as que ti nham
mais atu a li da de. O tem po pro vou que eu es ta va bem in for ma do: o povo,
sem au xí lio al gum do go ver no, tem aber to es tra das para São Fi dé lis, Ita ba -
po a na e Ita pe mi rim, no sul do Espí ri to San to, e a com pa nhia do Mu cu ri as
co mu ni ca ções des ta cor te com o nor te de Mi nas.

Enten dia, como igual men te ve re is do meu dis cur so, que era pre -
ci so pro te ger a com pa nhia do Rio Doce, que mu i to po dia ter fe i to em prol
do co mér cio e en gran de ci men to da Ita bi ra e do Ser ro, se o go ver no a não
de i xas se mor rer des pro te gi da e aban do na da. Mal po dia eu ima gi nar em
1841, quan do in ter ce dia em fa vor da com pa nhia do Rio Doce, que 20 anos
depois eu se ria di re tor de uma cam pa nha se me lhan te, e que lu ta ria com
di ficul da des aná lo gas!

Na rede dos meios de co mu ni ca ção dos Abro lhos para o sul fi gu -
ra rá no fu tu ro o Rio Doce, como de pen dên cia que é, tan to como o Mu cu ri,
do por to de Ca ra ve las.

“O SR. OTTONI – Sr. pre si den te, o dis cur so do no bre mi nis tro
do Impé rio to mou em con si de ra ção o que eu dis se so bre es tra das de co mu ni -
ca ção en tre a pro vín cia de Mi nas e o vas to li to ral com pre en di do en tre a
bar ra do Pa ra í ba e a bar ra do Je qui ti nho nha, no Bel mon te, ou a do rio
Par do, em Ca na vi e i ras.

“No meu dis cur so, a este res pe i to, mos trei quan to o re la tório
ha via sido la cô nio so bre tais ob je tos. Sr. pre si den te, sem dú vi da que uma 
das maté ri as de mais trans cen dên cia que es tão co me ti das es pe ci al men te
ao Mi nis té rio do Impé rio é o me lho ra men to das vias de co mu ni ca ção.
Lamento tanto la co nis mo da par te do no bre mi nis tro no seu re la tó rio, tan to
la co nismo nes ta dis cus são. 

“A cen su ra que fiz, es pe ci al men te acer ca da com pa nhia do Rio
Doce, o no bre mi nis tro a jus ti fi cou tra zen do à Casa in for ma ções que de veriam
es tar con sig na das no re la tó rio. Sr. pre si den te, há dois ou três me ses que se
acham apo dre cen do, no por to do Rio de Ja ne i ro, uma ou mais em bar ca ções
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da com pa nhia , por ca u sa das di fi cul da des sus ci ta das pelo go ver no ou pelos
seus agen tes. Eu es tou bem cer to de que o go ver no não pode ter de se jos de
sus ci tar em ba ra ços à com pa nhia; mas en tre tan to era pre ci so que es tas di fi -
cul da des ti ves sem já ces sa do. A com pa nhia, com mu i ta ra zão, se re cu sa a
pa gar a siza do va lor das em bar ca ções que lhe são pró pri as, e a res pe i to das 
quais exi ge-se o pa ga men to, se gun do in for mou o no bre mi nis tro, pelo simples 
fato de mu da rem a ban de i ra in gle sa que trou xe ram para a ban de i ra nacional.

“Su po nho que com isso não há trans fe rên cia de do mí nio, são os
mes mos pro pri e tá ri os e, so men te por esta mu dan ça por essa mu dan ça de
ban de i ra não se de via exi gir a siza; mas, quan do a le gis la ção fos se du vi do sa 
a este res pe i to, o go ver no de via apres sar-se em tra zer ao co nhe ci men to da
câ ma ra es tas di fi cul da des. 

“Não sei mes mo qual é a de li be ra ção do go ver no, de se ja va sa -
bê-la em tem po de po der ofe re cer um re mé dio na Lei do Orça men to. 

“Estou cer to que a Câ ma ra não re cu sa ria, no caso de o go ver no
de ver exi gir da com pa nhia o pa ga men to da siza; es tou cer to que a câ ma ra,
em aten ção à im por tân cia e mag ni tu de da em pre sa, não se re cu sa ria a ali viar a 
com pa nhia des te e de ou tros pa ga men tos igua is; mas, para se ofe re cer uma
emen da a este res pe i to, é pre ci so que o no bre mi nis tro me in for me de fi ni ti -
va men te qual é a in ten ção do go ver no.

“A res pe i to das co mu ni ca ções da pro vín cia de Mi nas com o litoral,
la men to que o no bre mi nis tro nada res pon des se. Eu ti nha em vis ta, quan do
fiz al gu mas con si de ra ções em ou tra oca sião, não só cha mar a aten ção do
no bre mi nis tro so bre este im por tan te ob je to, como ex ci tá-lo tam bém para
que os di nhe i ros pú bli cos não fos sem des pen di dos de uma ma ne i ra, ou impro -
fí cua, ou me nos van ta jo sa. Estan do eu na pro vín cia de Mi nas, re ce bi a có pia 
de uma in te res san te me mó ria, es cri ta so bre a es tra da cha ma da de Ru bim,
que co mu ni ca a pro vín cia do Espí ri to San to com a Pro vín cia de Mi nas, pelos
rios Gu an du e Ma nhu as su ao ter mo de Ma ri a na, nos dis tri tos da pon te
Nova e de Cas ca.

“Esta me mó ria foi es cri ta pelo mu i to dig no ex-presidente da
provín cia do Espí ri to San tos, o sr. José Jo a quim Ma cha do de Oli ve i ra, que o 
gover no apres sou-se em de mi tir, e acres cen tou à de mis são dada a este
bene mé ri to ser vi dor o me nos pre zo com que tra tou aque la sua aliás im por -
tan te pro du ção. 

“O no bre ex-presidente me co mu ni ca ra em uma car ta que en viara 
à Se cre ta ria do Impé rio a sua me mó ria. 

“Cre io que ela deve exis tir na se cre ta ria, mas não me re ceu menção
no re la tó rio do no bre mi nis tro, quan do o no bre mi nis tro fa lou a res pe i to
das es tra das de co mu ni ca ção do Espí ri to San to com Mi nas, que não po di am 
ser se não as duas úni cas atu al men te em pro je to, que são as es tra das de Ita -
pemi rim, que vai ter à bar ra des te rio e vila do mes mo nome, e es tra da
do Rubim, que vai ter à Ba hia da Vi tó ria. Mas o no bre mi nis tro nada dis se a 
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este res pe i to, e eu de se jo que S. Exa. tome em con si de ra ção essa me mó ria, e
que, en tre tan to, exa mi ne o que eu dis se a res pe i to da ma i or uti li da de de
pro mo ver as co mu ni ca ções do mu ni cí pio do Pre sí dio com o de Cam pos, e
do mu ni cí pio de Mi nas No vas com as co mar cas de Ca ra ve las e Por to Se gu ro.

“As duas en tra das que se di ri gem do Espí ri to San to para o cen -
tro da pro vín cia da Mi nas, para a ca pi tal da pro vín cia, têm a dis tân cia de 60 
a 70 lé guas.

“Ora, sen do a dis tân cia do Ouro Pre to ao Rio de Ja ne i ro qua se a
mesma pela es tra da do Pa ra i bu na ou pela es tra da do Mar de Espa nha; sendo 
es tas duas es tra das mu i to mais fre qüen ta das; es tan do já con si de ra vel men te
melho ra das, a pon to de em mu i tas lé guas po de rem já atu al men te ro dar carru a -
gens; acres cen do que o mer ca do do Rio de Ja ne i ro não pode ter com pa ra ção 
al gu ma com o in sig ni fi can te mer ca do da Vi tó ria: é evi den te que, nas atu a is
cir cuns tân ci as, se ria tal vez em pura per da a des pe sa que o go ver no fi zes se
man dan do abrir aque las es tra das. Entre tan to, os sa cri fí ci os que o go ver no
pa re ce in cli na do a fa zer por aque le lado, se os fi zer pelo lado do Pre sí dio a
Cam pos, ou pelo lado de Mi nas No vas, co mu ni can do este mu ni cí pio com
Ca ra ve las e Por to Se gu ro, podem tra zer ex tra or di ná ria van ta gem, por quan to
so mu ni cí pi os de Pre sí dio e da Pom ba, na par te que pode ter re la ção ime diata
com a ci da de de Cam pos, cujo mer ca do é já al gu ma co i sa con si de rá vel
com pre en de uma pe que na distân cia, tal vez me nos de me ta de da dis tân cia
que há des se pon to para a ca pi tal do Impé rio.

“O Sr. P. Cân di do – Me ta de pre ci sa men te.
“O SR. OTTONI – Me ta de pre ci sa men te, diz o no bre de pu ta do.

Já se vê, pois, que gran des van ta gens se po dem ti rar de qual quer sa cri fí cio
que se faça para ace le rar esta co mu ni ca ção. No mo men to em que o produtor
mi ne i ro da que las pa ra gens po der le var a Cam pos os seus pro du tos ime di a -
ta men te de i xa esta dis pen di o sa e mu i to mais lon ga es tra da do Pa ra i bu na e
Mar de Espa nha, e, mes mo quan do te nha de vir pro cu rar o gran de mer ca do 
da Cor te fá-lo-á com mais van ta gem indo em bar car os seus pro du tos na ci da de
de Cam pos.

“Ora, a res pe i to de Mi nas No vas a van ta gem é ain da mais con si -
de rá vel.

“O mu ni cí pio de Mi nas No vas apro ve i ta-se já do je qui ti nho nha e 
de sua nas cen te e in sig ni fi can te na ve ga ção para ob ter al guns gê ne ros de
pri me i ra ne ces si da de da Ba hia; mu i tos ou tros des ses gê ne ros, ou se vão
bus car em cos tas de bes tas à ci da de da Ba hia, ou ao Rio de Ja ne i ro, ca mi -
nhan do-se por ter ra a dis tân cia de 150 para 200 lé guas: en tre tan to, toda esta 
inte res san te co mar ca está em mu i ta vi zi nhan ça com Por to Se gu ro e Ca ra velas;
a po pu la ção tem aflu í do para aque le lado, e, se se fa ci li ta rem as co mu ni cações, 
o al go dão, in te res san te ramo de pro du ção da in dús tria agrí co la de Mi nas
No vas, e que hoje tal vez não se pro du za em ma i or es ca la por ca u sa das
despe sas ex tra or di ná ri as do trans por te, ime di a ta men te terá um in cre men to
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con si de rá vel, por que, em vez de se trans por tar este pro du to por 150 ou 200
lé guas, po der-se-á trans por tar por 20 ou 40 lé guas. 

“Cre io que, à vis ta des tas con si de ra ções, o no bre mi nis tro pro cu -
ra rá an tes dar im pul so à co mu ni ca ção da pro vín cia de Mi nas por es tas duas 
ex tre mi da des do que pelo cen tro com a pro vín cia do Espí ri to San to.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“O no bre de pu ta do (o sr. Car ne i ro Leão) veio de al gu ma ma ne ira
con fir mar as mi nhas apre en sões acer ca do ato adi ci o nal. Eu peço à câ ma ra
que haja de pen sar bem nas pa la vras do no bre de pu ta do a este res pe i to. O
no bre de pu ta do, de po is de fa zer ver que só ad mi te os gol pes de Esta do, não 
como ju ris pru dên cia or di ná ria, mas em ca sos ex cep ci o na is, de po is de ha ver 
de cla ra do que o ato adi ci o nal ha via pe ca do em sua ori gem, que ti nha de feitos,
e que o no bre de pu ta do, ape sar de re ce ber os fa tos con su ma dos, ain da não
se ti nha des vi a do de seus prin cí pi os a res pe i to da ori gem des se ato, acres -
cen tou que não de via ha ver re ce io al gum na atu a li da de!

“O Sr. Car ne i ro Leão – Por que não te nho a pre sun ção de pre ver o
fu tu ro; é o que isto pro va uni ca men te.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do pas sou a ex pli car mais este
seu pen sa men to. De po is de di zer que na atu a li da de não po dia ser con ve niente
de modo al gum se me lhan te gol pe de Esta do, pas sou a dar os mo ti vos por
que o go ver no não po de ria dá-lo, não por que não fos se jus to que o go ver no
lan ças se mão des te re cur so, mas so men te por que, es tan do atu al men te
empe nha do em uma guer ra para con ser va ção da in te gri da de do Impé rio,
não de via cha mar so bre si mais di fi cul da des.

“Qu a is são os co ro lá ri os que da qui se pode ti rar? O go ver no não
deve dar por ora o gol pe de Esta do para anu la ção do ato adi ci o nal pelo
receio de que des te gol pe nas çam re a ções e se ve nham a com pli car as di fi -
cul da des. Em úl ti mo re sul ta do, a guer ra do Rio Gran de do Sul, a re be lião
do Rio Gran de do Sul, no en ten der do no bre de pu ta do, é a úni ca di fi cul dade
que pode ha ver para su plan tar-se o ato adi ci o nal.

“O Sr. Car ne i ro Leão – É má ló gi ca.
“O SR. OTTONI – É como a do no bre de pu ta do, que, sen do mu i -

to forte em ar gu men tar, não vejo que o fos se mu i to no dis cur so a que res -
pondo.

“Aten den do-se, pois, a este mo ti vo que deu o no bre de pu ta do,
po de-se di zer que a guer ra do Rio Gran de do Sul é quem con ser va o ato
adi ci o nal. Ve ja-se o pe ri go que pode re sul tar das in du ções que na tu ral mente
nas cem das pa la vras do no bre de pu ta do.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Tais in du ções com efe i to são pe ri go sas, e
por isso é que as com ba to.
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“O SR. OTONI – Mas, se tal é o pen sa men to ocul to do go ver no, e 
se espera uni ca men te achar-se com os bra ços li vres pelo lado do Rio Grande
do Sul para dar esse gol pe de Esta do, está o go ver no mu i to en ga na do: nem
o exér ci to le ga lis ta que há de pa ci fi car o Rio Gran de ser vi rá de ins tru men to
para qua is quer ma qui na ções iní quas con tra a Cons ti tu i ção do Esta do
(Apo i a dos).

“Eu ti nha dito que, no caso do go ver no anu lar as ele i ções da
câmara futu ra, con tra todo o di re i to e con tra a Cons ti tu i ção, se con ti nu as se a
pra ticar me di das de se me lhan te na tu re za, tor nar-se-ia um go ver no de fato.
O no bre de pu ta do de São Pa u lo sem dú vi da es tra nhou tam bém uma par te
da mi nha pro po si ção, e não aten deu ao todo dela. Eu não de cla rei que o ato 
da dis so lu ção da câ ma ra era por si só mo ti vo para de cla rar o go ver no do
Impé rio o gover no de fato. Lá está no Jor nal do Co mér cio  o meu dis cur so
tal qual o proferi, e ape lo de ma is para a me mó ria da Casa. Eu dis se que, se
o go ver no pra ti cas se esse ato, que eu con si de ra va con trá rio à Cons ti tu i ção, e
conti nu as se a pra ti car atos se me lhan tes, isto é, atos con trá ri os à Cons ti tu ição, 
en tre os qua is es ta va sem dú vi da o que eu men ci o nei, de anu lar o
governo de au to ri da de pró pria o ato adi ci o nal, em tais cir cuns tân ci as o
governo de fato, tão le gí ti mo como o de Pa ra ti ni.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Isto é o que eu nego.
“O SR. OTTONI – Tão le gí ti mo como o go ver no de Pi ra ti ni.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Essa pro po si ção há de ser re fu ta da; mas

que se atre ve a re fu tar seus dis cur sos são iras e có le ras.
“O SR. OTTONI – Da mi nha par te é que é ou sa dia mu i to gran de

refu tar o no bre de pu ta do; mas te nha pa ciên cia.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu gos to que o se nhor se ocu pe de mim.
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do dis se que pou co fal ta para

que esta dou tri na seja se me lhan te à de al gum con ven ci o nis ta in cen diá rio, e
que o go ver no é sem pre le gí ti mo a cuja tes ta está o Po der Mo de ra dor.

[Lê a par te do dis cur so do sr. Ho nó rio.]
“Ora, sr. pre si den te, em pri me i ro lu gar to ma rei em con si de ra ção

o que me diz res pe i to e es pe ci al men te nes te pe río do do dis cur so do
nobre depu ta do, em que ele qua li fi ca a dou tri na anun ci a da na pro po si ção a 
que há pou co me re fe ri como anár qui ca, in cen diá ria, pró pria dos con ven -
cionis tas, e so men te to le rá vel no clu be dos Sans cu lo tes. Se a mi nha pro po si -
ção é anárquica e in cen diá ria, não sei como pos so qua li fi car a dou tri na do
no bre depu ta do, de que o go ver no do mo nar ca é sem pre le gí ti mo em to dos
os ca sos; não sei como pos sa qua li fi car a dou tri na que anu la o di re i to de
resistên cia e de in sur re i ção.

“O Sr. A. Ma cha do – Esta dou tri na é pró pria para Argel e Cons -
tan ti no pla.
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“O SR. OTTONI – Mes mo em Cons tan ti no pla so men te é pró pria
para ser pro fe ri da pe los eu nu cos do sul tão às por tas do se ra lho. (Apo i a dos
da opo si ção.) Mes mo lá as re vo lu ções pro tes tam con tra a dou tri na. Mas exa -
mi ne mos a ques tão.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Aí é que é o prin ci pal. 
“O SR. OTTONI – O go ver no a cuja fren te está o Po der Mo de ra -

dor é sem pre le gí ti mo, dada mes mo a hi pó te se de que seja des tru í da a Cons -
titui ção.

“O Sr. Car ne i ro Leão – De vi o lar.
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do ad mi tiu até a hi pó te se de

des tru i ção da Cons ti tu i ção; mas eu ad mi to que ti ves se dito – vi o lar –; e já
um prin cí pio de re tra ção do no bre de pu ta do. O no bre de pu ta do mo di fi cou
o seu dis cur so, mas lá de i xou es tas pa la vras: “o go ver no a cuja tes ta está…”

[Ou vem-Se nu me ro sos apar tes dos di fe ren tes la dos da Câ ma ra.]
“O SR. OTTONI [de po is de uma pe que na pa u sa] – “o go ver no a cuja 

tes ta está o mo nar ca é sem pre le gí ti mo. O im pe ran te é sem pre che fe do
gover no le gí ti mo; é sem pre le gí ti mo o go ver no a cuja tes ta está o im pe rador.”
Ora, exa mi ne mos pri me i ra men te esta ques tão com os fa tos da Casa.

“Esta dou tri na anu la evi den te men te o di re i to de in sur re i ção e
resis tên cia: con si de ra em to dos os ca sos a re sis tên cia cri mi no sa, a in surrei ção 
ile gí ti ma.

[O Sr. Carneiro Leão dá um apar te que não ou vi mos.]
“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do guar da para de po is a res -

posta, a fim de re fu tar os prin cí pi os que se guiu em 1817; mas ago ra te nha 
a bondade de me ou vir.

“Na opi nião do no bre de pu ta do a re sis tên cia pode de i xar de ser
sem pre cri mi no sa con tra um go ver no que é sem pre le gí ti mo.

“Não que ro men ci o nar as ten ta ti vas que o Bra sil fez an tes de
1821 para con quis tar a sua li ber da de e in de pen dên cia; não co me mo ra rei
os esforços no bres des ses ilus tres mi ne i ros, que me 1790 pro cu ra ram sa cu -
dir o jugo de Por tu gal, o jugo do des po tis mo; não tra rei à Casa os mo ti vos
hon ro sos que im pe li ram os pa tri o tas per nam bu ca nos a ini ci ar este mo vi -
men to gran di o so em 1817. (Apo i a dos.)

“Co me ça rei em 1821. Já não era en tão o Bra sil co lô nia de Por tu -
gal, mas um dos três re i nos da Mo nar quia por tu gue sa; ha vi am-se ins ta la do
as cor tes na na ção por tu gue sa; o mo nar ca le gí ti mo dos três re i nos, D. João
VI, se acha va em Por tu gal à tes ta do go ver no dos três re i nos; por con se -
qüên cia, o go ver no de Por tu gal era em 1821 a res pe i to do Bra sil o go ver no
úni co legí ti mo. Entre tan to, o Bra sil, de po is de ter no me a do de pu ta dos às
cortes ge ra is e ex tra or di ná ri as da na ção por tu gue sa, re co nhe ceu que o
governo de Por tu gal não cor res pon dia as suas in ten ções e cal ca va aos pés
di re i tos que já ti nha como re i no que era e par te in te gran te da na ção por tu -
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gue sa. Em tais cir cuns tân ci as, qual foi o nos so com por ta men to? Cor re -
mos às ar mas, procu ra mos de ci dir a ques tão como re bel des, por que era o
que éra mos a prin cí pio.

“O Sr. Mar tim Fran cis co – Mu i ta gen te ain da pen sa que o so mos e 
ain da nos tra ta como tais.

“O SR. OTTONI – Enfim, a re be lião gras sou des de o Pará até o
Uru guai; as ar mas dos re bel des ga nha ram tri un fos glo ri o sos, e hu mi lha ram 
as qui nas, ven ce do ras em ou tras épo cas [apo i a dos]; e en tre tan to a quem se
fa zia a guer ra? Ao go ver no le gí ti mo, a cuja tes ta es ta va o sr. D. João VI. É
pre ci so, pois, que fa ça mos amen de ho no ra ble do nos so com por ta men to.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Há uma con fu são ma ni fes ta de idéi as.
“O SR. OTTONI – Os re bel des que to ma ram as ar mas para cha -

mar o go ver no de Por tu gal ao cum pri men to de seus de ve res, en ten de ram
que, à vis ta da fal ta de fé com que aque le go ver no nos pre ten deu tra tar (a
no me a ção dos de pu ta dos às cor tes de Lis boa pro vou que os bra si le i ros
estavam re sol vi dos a con ti nu ar a fa zer par te da Mo nar quia por tu gue sa),
era violado o pac to fun da men tal da Mo nar quia pe las cor tes e pelo mo nar ca 
a res pe i to do Bra sil; e, lon ge de con si de ra ram como ver da de i ra a dou tri na do 
nobre de pu ta do, cor re ram às ar mas ten do à sua fren te o sr. D. Pe dro I,
rebelde a seu pai, a seu mo nar ca e à sua na ção. Veja o no bre de pu ta do se
pre ten de que a me mó ria des te prín ci pe ex pie esse cri me, vis to que de cla -
rou-se con tra um go ver no que, se gun do os prin cí pi os do no bre de pu ta do, era 
o úni co le gí ti mo, só pelo fato de que o mo nar ca es ta va à tes ta des se go ver no.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Admi ra-me como se con fun dem as sim to -
das as idéi as.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do não pode dar ou tra res pos -
ta se não ge ne ra li za das des ta na tu re za.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu lhe mos tra rei se res pon do com ge ne ra li -
da des.

“O SR. OTTONI – E tam bém des te lado ha ve rá quem re pli que.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Não me as sus to com as res pos tas.
“O SR. OTTONI – É cer to que a co ra gem do no bre de pu ta do é

inven cí vel. [Ri sa das.] Mas per gun to se o go ver no de Por tu gal, ha ven do vi o -
la do o pac to so ci al a res pe i to do Bra sil, quan do nós lhe fa zía mos a guer ra
naque la oca sião, era para o Bra sil mais le gí ti mo do que o go ver no de Pi ra ti ni?
Cre io que não: am bos eram ile ga is e ile gí ti mos; tan to go ver no de D. João VI
como o de Pi ra ti ni es tão nas mes mas cir cuns tân ci as; um, por que não quer
sub me ter-se; e ou tro, por que não que ria que subs ti tu ís se mos como na ção,
quan do já o éra mos. Entre tan to, o go ver no de D. João VI era, na opi nião do
nobre de pu ta do, sem pre le gí ti mo, por que à sua tes ta es ta va o rei. O no bre
deputado vai para adi an te com a sua ar gu men ta ção. A res pe i to do apar te
que dei, quan do dis se que na ver da de o go ver no do im pe ra dor do Bra sil era
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le gítimo, mas en quan to exis tis se Cons ti tu i ção, o no bre de pu ta do de cla rou
que não ha via tal.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu não ouvi des sa ma ne i ra: bem sabe que
quem está oran do não pode ou vir bem os apar tes. Pela res pos ta que dei
bem se vê que não en ten di des sa ma ne i ra.

“O SR. OTTONI – O no bre de pu ta do dis se: [Lê-se par te do dis cur so
do sr. Car ne i ro Leão.] Por con se qüên cia, na opi nião do no bre de pu ta do, a
le gitimi da de do im pe ra dor não vem da Cons ti tu i ção.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não vem só da Cons ti tu i ção.
“O SR. OTTONI – Vou cha mar os fa tos da his tó ria da nos so in de -

pen dên cia em meu apo io. O no bre de pu ta do diz que a le gi ti mi da de do im pe -
ra dor não vem só da Cons ti tu i ção, por que ele é im pe ra dor por unâ ni me acla -
ma ção dos po vos. Qu an do a Cons ti tu i ção fala em unâ ni me acla ma ção dos
povos não men ci o na um fato, mas dá um tí tu lo. E nem de ou tra sor te se
podia con si de rar este ar ti go da Cons ti tu i ção, por que o sr. D. Pe dro I não foi
acla ma do una ni me men te. Sa be-se que hou ve dis si dên ci as, tan to de bra si le i -
ros, que pre ten di am ou tra for ma de go ver no, como do par ti do por tu guês,
que pre ten dia re co lo ni zar-nos. Por con se qüên cia, não foi acla ma do una ne -
me men te, e não é da acla ma ção que vem o tí tu lo, mas da Cons ti tu i ção.

“Eu ape lo para os fa tos e para a his tó ria da re vo lu ção que começou 
em 1821. O fim des sa re vo lu ção era a li ber da de: é por isso que todo o Bra sil, 
nome an do de pu ta dos para as cor tes de Lis boa e ten do fi ca do prín ci pe regen te
o sr. D. Pe dro I, em 2 de mar ço se exi giu que se co me ças sem a for mar cer tas 
ins ti tu i ções ten den tes ao es ta be le ci men to do go ver no re pre sen ta ti vo. Tal foi 
o es ta be le ci men to da li ber da de de im pren sa, que teve lu gar em 2 de mar ço
de 1821, abo lin do-se a cen su ra pré via, que en tão exis tia, tal foi o ju ra men to
das ba ses da Cons ti tu i ção por tu gue sa, que o povo re u ni do exi giu que fos se
pres ta do pela fa mí lia real, e tais fo ram ou tros mu i tos fa tos que ocor re ram
em 1821.

“Em 1822, quan do apa re ce ram as ten ta ti vas das cor tes de Lis boa, 
para rou bar ao Bra sil as prer ro ga ti vas de que já go za va, o Bra sil co me çou a
agi tar-se mais, tra ba lhan do ao mes mo tem po para a li ber da de e para a in -
de pen dên cia, nun ca per den do de vis ta o fim a que pri me i ro se pro pôs, que
era a li ber da de.

“Em 16 de fe ve re i ro de 1822 exi giu-se a re u nião de pro cu ra do res
ge ra is da pro vín cia do Bra sil, para vi rem tra tar dos ne gó ci os do re i no do
Bra sil. Em 3 de mar ço hou ve um mo vi men to do povo do Rio de Ja ne i ro, talvez 
por al gu ma sus pe i ta de ten dên cia con tra o sis te ma de go ver no que o Bra sil
que ria es ta be le cer. Antes da acla ma ção do im pe ra dor, exis te o fato da
convo ca ção da Assem bléia Ge ral Cons ti tu in te. Re u niu-se a jun ta de pro cu -
ra do res ge ra is, e por sua re so lu ção ime di a ta, à qual se uniu o Con se lho de
Esta do, logo de po is foi con vo ca da para o dia 3 de ju nho uma Assem bléia
Consti tu in te Le gis la ti va, em vir tu de de uma re qui si ção da câ ma ra mu nicipal e 
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do povo, e o sr. D. Pe dro I to mou o tí tu lo de cons ti tu ci o nal logo de po is, no
dia 10 de ju nho. Fi nal men te, no dia 7 de se tem bro pro cla ma o prín ci pe nas
mar gens do Ipi ran ga a Inde pen dên cia do Bra sil, e ten do de an te mão já re co -
nhe ci do a Cons ti tu i ção e o sis te ma re pre sen ta ti vo, re ce be o tí tu lo de im pe -
ra dor cons ti tu ci o nal em 12 de ou tu bro de 1822.

“Ora, per gun to, não es ta rão em to dos es tes fa tos bem for mu la das
as con di ções com que o Bra sil ele vou ao tro no o sr. D. Pe dro I ? Sem dú vi da 
ne nhu ma. Se o no bre de pu ta do, não achan do bas tan te va li o sa to das es tas
re cla ma ções, to dos es tes atos que ti ve ram lu gar no dis cur so do ano de 1822, 
re cor rer as atas por que nas di ver sas câ ma ras mu ni ci pa is o im pe ra dor foi
acla ma do, acha rá con di ções mu i to ex pres sas na ma i or par te de las, pelo menos
con di ções aná lo gas às pa la vras cé le bres do ma gis tra do do Ara gão quan do
en tre ga va ao rei as in síg ni as do po der. A na ção bra si le i ra, re co nhe cen do o
seu po der, a for ça, o di re i to que ti nha re co bra do tor nan do-se in de pen den te
de Por tu gal, dis se ao prín ci pe como os ara go ne ses de ou tro ra: “Nós, que
somos tan to quan to vós, e que po de mos mais do que vós, nós vos fa ze mos
im pe ra dor cons ti tu ci o nal, com a con di ção de que res pe i ta re is as ins ti tu i ções 
que a con ven ção ou a Assem bléia Cons ti tu in te, que já se acha con vo ca da,
houve de ins ti tu ir”. E o im pe ra dor o ju rou. Por con se qüên cia, se por um jura -
men to per sis ten te o im pe ra dor se obri gou a res pe i tar em to dos os ca sos a
Cons ti tu i ção, é fal sís si ma a dou tri na do no bre de pu ta do, como os fa tos da
his tó ria do nos so país de mons tra ram, e a pro po si ção que emi te não é das
que são so men te dig nas de ser pro fe ri das por de trás de bar ri ca das.

“A Cons ti tu i ção me res guar da, me de fen de su fi ci en te men te,
para po der pro fe rir pro po si ções mu i to mais for tes na tri bu na na ci o nal.
Res guarda-me mais do que quan tas bar ri ca das pos sam ima gi nar-se.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Res guar da a pes soa, mas não tor na a dou -
tri na ver da de i ra, nem a apli ca ção.

“O SR. OTTONI – Já ex pli quei a his tó ria e os fa tos su ce di dos no
nos so país…

“O Sr. Car ne i ro Leão – Fi quei na mes ma. 
“O SR. OTTONI – … para com pro var que as dou tri nas que ex pen -

di, longe de se rem re vo lu ci o ná ri as, não po dem ter o mais leve res sa i bo de
me nos cons ti tu ci o na is: ve ja mos o que di zem os pu bli cis tas os me nos sus pe -
itos a esse res pe i to. Eu ci ta rei dois ou três.

“Cre io que não pode ser sus pe i to Va tel, cujo com pên dio, na con -
for mi da de das leis, ser ve à ins tru ção da mo ci da de nos cur sos ju rí di cos. No
cap. 2º § do di re i to das gen tes, diz ele(len do) “Va tel, § 50, pág. 84, vol. 1º
Dro it des Gens: – Se a au to ri da de do prín ci pe é li mi ta da e re gu la da por leis
funda men ta is, o prín ci pe, sa in do dos li mi tes que lhe es tão tra ça dos, go verna
sem di re i to al gum e mes mo sem tí tu lo; a na ção, de so bri ga da da obe diên cia,
pode re sis tir à s suas ten ta ti vas in jus tas. Des de que ata ca a Cons ti tu i ção o
prín ci pe rom pe o con tra to que o li ga va com o povo: o ato do mo nar ca de so -

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 329



bri ga os sú di tos, que o po dem con si de rar como usur pa dor. Esta ver da de é
re co nhe ci da por to dos os es cri to res sen sa tos, cuja pena não está es cra vi za da 
ao te mor ou ven di da ao in te res se.

“Ou tros pu bli cis tas, cuja au to ri da de cre io que é tão pou co sus peita
como Va tel, emi tem pro po si ções se me lhan tes, sem pre ci sa rem de bar ri cadas, à 
face do mun do.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não es ta vam na tri bu na, de cer to.
“O SR. OTTONI – … onde ha via Cons ti tu i ção es cri ta, onde se

sa bia o que era go ver no de fato e go ver no le gí ti mo. Diz Sil ves tre Pi nhe i ro,
por exem plo.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não ace i to a au to ri da de.
“O SR. OTTONI – Mas não é sus pe i to, e, se é sus pe i to, não o

pode ser de cer to de cu lo tis mo.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Mas tem mu i tas dou tri nas fal sas.
“O SR. OTTONI – Sil ves tre Pi nhe i ro diz no art. 3º: (len do) “Sil -

vestre Pi nhe i ro, Dro it cons ti tu ti o nel du pou vo ir le gis la tif, pág. 158: de i xai aos
que se fazem pa ta na is do ab so lu tis mo a cren ça que fin gem ter de que toda a
resistên cia ao po der é uma re be lião e toda a in sur re i ção con tra o ar bí trio
uma revol ta”. E mais aba i xo: a in sur re i ção do ho mem li vre pode tam bém oca -
sionar guer ra, se o des po tis mo é tão cego que, para exe cu ção de suas me di das
ilegais, ousa re cor rer à for ça.

“Por tan to, Sil ves tre Pi nhe i ro re co nhe ce tam bém o di re i to de
resistên cia e de in sur re i ção to das as ve zes que é vi o la do o con tra to so ci al,
dizendo mu i to ex pres sa men te: Poit de loi, poit d’obélssance. Logo que ces sa o
im pé rio das leis, ces sa o de ver da obe diên cia. Não sei se o no bre de pu ta do
ace i ta rá a au to ri da de de De lol me, au tor mu i to co nhe ci do, que ex põe as
excelên ci as do go ver no in glês. De po is de de sen vol ver os di fe ren tes prin cí -
pi os da Mag na Car ta…

“O Sr. Car ne i ro Leão – A ci ta ção é mal fe i ta pra jus ti fi car a pro po -
si ção.

“O SR. OTTONI – … Eis que to das es tas ins ti tu i ções bem com bi na -
das, como fo ram, sem o di re i to de re sis tên cia se ri am in te i ra men te nu las: ocu -
pa-se lon ga men te em de sen vol ver este prin cí pio, e diz: [len do] De lol me, Cons ti -
tu ti on d’Angleterre, tom. 2º, cap. XIV: “Foi a re sis tên cia que deu nas ci men to à
Mag na Car ta, fun da men to e ba se a da li ber da de in gle sa, e os ex ces sos de um
po der es ta be le ci do pela for ça fo ram re pri mi dos pela for ça”.

“Já se vê, pois, que não é só por de trás das bar ri ca das que se
consi de ram go ver nos ile gí ti mos go ver nos pre si di dos pe los mo nar cas, e que 
pelo con trá rio au to res que es tão aci ma de toda a sus pe i ta, como es tes que
ci tei, en ten dem que nos ca sos em que o go ver no se põe aci ma das leis ele se
tor na ile gí ti mo. Como quer, pois, o no bre de pu ta do que eu acre di te que é o
gover no le gí ti mo um go ver no que é ile gí ti mo, ile gal? Para mim, se o go verno
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é le gí ti mo, eu o con si de ro le gí ti mo, se é ile gal, ile gal, e no meu es pí ri to não
posso gra du ar a di fe ren ça da ile ga li da de que há en tre um go ver no usus pador
qual quer e o go ver no de Pi ra ti ni. Eu po de ria ci tar ain da Cha te a u bri and,
cuja au to ri da de sem dú vi da no caso pre sen te não pode ser con tes ta da, porque
é um re a lis ta e até le gi ti mis ta, como tal es ti ma da de to dos os re a lis tas dis -
tin tos e de boa fé. Qu an do uma fac ção ávi da e in te res se i ra, para seus fins
par ti cu la res, para re a li zar seus pro je tos de am bi ção, pro cu rou fa zer der ri bar 
a Cons ti tu i ção, ou uma par te dela na Fran ça, é bem sa bi do que Cha te a u bri and
e mu i tos ou tros le gi ti mis tas dis tin tos vi ram o pe ri go em que pu nham a
Monar quia es pe cu la do res po lí ti cos pre si di dos por Mr. Vil le le.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Não, por Po lig nac sim.
“O SR. OTTONI – Po lig nac es ta va en tão na Ingla ter ra.
“O Sr. Car ne i ro Leão – Não em 1827.
“O SR. OTTONI – Em 1827 hou ve a co a li zão de Cha te a u bri and,

de Hyde de Ne u vil le e ou tros re a lis tas dis tin tos com os pa tri o tas mais de ci -
didos e con tra o mi nis té rio dos es pe cu la do res po lí ti cos, á fren te dos qua is
es ta va Mr. Vil le le, que com pro me tia a Mo nar quia, para sa tis fa zer suas am -
bi ções. Mr. Cha te a u bri and pre viu o que ha via de su ce der a Car los X, e lhe
gri tou da tri bu na que te mia nas cir cuns tân ci as da Fran ça mu i to mais as re -
vo lu ções que vi nham do go ver no do que as que vi nham do povo.

“O Sr. Car ne i ro Leão – Eu temo pelo con trá rio, por ex pe riên cia.
“O SR. OTTONI – Sem dú vi da o com por ta men to de Cha te a u bri -

and em toda a sua vida dá di re i to a pen sar que os seus re ce i os eram nas ci dos
do in te res se que vo ta va mais es pe ci al men te ao tro no; mas, in fe liz men te, Car los 
X não ti nha a for ça de ra zão que ca rac te ri za va o seu pre de ces sor Luís XVIII, e
por isso acre di tou mais nos es pe cu la do res po lí ti cos Vil le le e Po liâ nac, nos sec -
tá ri os das tran sa ções e re sul ta do foi com pro me ter o seu tro no na re vo lu ção de
ju lho. Eu não que ro fa zer con fron ta ções his tó ri cas; es tou cer to de que o mo nar -
ca atu al do Bra sil há de se guir de pre fe rên cia os pas sos es cla re ci dos de Luís
XVIII, e que não se há de de i xar ar ras tar pe los Vil le le e Po lig nac. [Apo i a dos.]

O Sr. Ma ri nho – Apo i a do: bra vo!
[Bra vos e apo i a dos nas ga le ri as.]
Mu i tas vo zes – Ordem! Ordem! [Res ta be le ce-se o si lên cio nas ga le -

ri as.]

VIII
REVOLUÇÃO DE 10 DE JUNHO DE 1842

PACIFICAÇÃO DE MINAS

A fa ta li da de que em 10 de ju nho de 1842 su ble vou a he rói ca
ci da de de Bar ba ce na e toda a pro vín cia de Mi nas, e bem as sim a mi nha
vo lun tá ria com par ti ci pa ção no mo vi men to, são pon tos his tó ri cos de que
está cada um de vós ca bal men te in for ma do.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 331



Cre io sin ce ra men te que mais te ria ga nho o sis te ma cons ti tu ci o -
nal se, ape sar de re be la do o go ver no con tra a Cons ti tu i ção, se, ape sar da
pro mul ga ção das leis in cons ti tu ci o na is em 1841, ape sar da dis so lu ção pré via
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ape sar de tudo, a opo si ção mi ne i ra, em vez do
re cur so às ar mas, de pre fe rên cia em pre gas se con tra o go ver no os me i os
pa cí fi cos que ain da lhe res ta vam.

Infe liz men te a opo si ção era de tal modo pro vo ca da e ar ras ta da
para o ter re no fora da lei que não ha via meio de con tê–la.O fato era, por tan to,
in de cli ná vel

A não ser esta con si de ra ção, eu po de ria la men tar que a ener gia e 
a acer bi da de das mi nhas in vec ti vas na ses são de 1841 pu des sem ter con tri -
bu í do para o mo vi men to de 10 de ju nho.

Em todo o caso, po rém, pos ta a mão na cons ciên cia, ain da acho
lá o eco de mi nhas pa la vras, e as se ve ra que eram es tre mes de ódio e de
am bi ção.

E pos so re cor dar-me com pla cen te men te que na no i te de 15 para
16 de ju nho de 1842, ar ros tan do pe ri gos, e com o fim de par ti lhar a sor te de
meus ami gos, par ti do Rio para Mi nas, quan do aqui já se fes te ja va a der ro ta 
da Ven da Gran de, a re ti ra da da pon te de Pi nhe i ros, e con se qüen te men te a
que da da re vo lu ção de São Pa u lo.

A me mó ria do meu sa u do so ami go, mon se nhor Ma ri nho, ren do
gra ças, por que à pág. 207 do 1º vol. Da sua His tó ria da Re vo lu ção de Mi nas
con sig nou esse ato de le al da de que pra ti quei para com os meus ami gos.O
ge ne ro so his to ri a dor omi tiu sis te ma ti ca men te os seus pró pri os ser vi ços e
gran des sa cri fí ci os, mas não per deu oca sião de pôr em re le vo a mais pe quena 
cir cuns tân cia que po dia eno bre cer o ca rá ter de seus ami gos.

Assim, às págs. 252 e se guin tes e nos do cu men tos que se lêem no 
2º vol., o his to ri a dor mi ne i ro re gis trou:

1º) o pro pó si to em que eu es ta va em 19 de agos to de ace i tar a
pre si dên cia e a di re ção do mo vi men to de po is da ba ta lha que teve lu gar no
dia 20.

2º) A re so lu ção que, de acor do com ou tros ami gos, to mei no dia
20, de aca bar mos com a re vo lu ção em San ta Lu zia, e ali fi car mos para ser mos
pre sos, em vez de nos re ti rar mos es col ta dos pe las for ças res pe i tá ve is de
Gal vão e Ava ren ga, que até a no i te ocu pa ram a pon te da vila para pro te ge rem 
a re ti ra da dos in sur gen tes.

3º) O fato de se acha ram na La goa San ta no dia 21, ime di a to ao
da ba ta lha de San ta Lu zia, mais de 2000 ho mens bem ar ma dos e mu ni ci a dos,
e que de ban da ram por se ter dis sol vi do o go ver no in sur gen te.

4º) O im por tan te do cu men to as si na do pe los co ro néis Gal vão e
Alva ren ga, pe ran te o sub de le ga do de Ma to si nhos, de cla ran do que de ban -
da vam suas for ças, re co lhi am-se às suas ca sas, e não se opo ri am mais às leis
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em vi gor, a fim de pôr ter mo ao der ra ma men to de san gue dos mi ne i ros. É tam bém
da ta do de 21 de agos to de 1842.

Bem apre ci a dos os da dos ex pos tos, cla ro está qual era a or dem
das mi nhas idéi as na que la cri se.

Se o sr. Barão de Ca xi as fos se ven ci do, como tí nha mos as me -
lho res es pe ran ças de que o fos se, a re vo lu ção es ta va ter mi na da pelo
triunfo, e es ta ria aca ba da a guer ra ci vil. “Den tro de três dias, di zia eu aos
meus ami gos, es ta mos no pa lá cio de Ouro Pre to, den tro de quin ze dias um
ministé rio li be ral terá sus pen di do a lei in cons ti tu ci o nal de 3 de de zem bro e a do
con se lho de Esta do, e terá anu la do o de cre to in cons ti tu ci o nal que dis per sou os
repre sen tan tes da na ção.”

Nos sa ta re fa es ta ria fin da, res ta be le ci da a or dem, a or dem bem
in ten di da, que é in se pa rá vel da ver da de i ra li ber da de.

Per di da a ba ta lha de San ta Lu zia, so bra vam ele men tos ao Par ti do
Li be ral para con ti nu ar uma guer ra de re cur sos, cujo re sul ta do é di fí cil
cal cu lar qual te ria sido.

Mas eu não com pre en de re vo lu ção se não quan do o povo se levan ta
em mas sa para di zer aos seus opres so res: “Bas ta.”

Pen sá va mos, os mi ne i ros, que em 1842 se ria as sim; e, como nem
que ría mos nem su pú nha mos guer ra ci vil, os que es tá va mos no Rio não
en vi a mos para Mi nas nem uma es pin gar da, nem uma li bra de pól vo ra.

Con tá va mos que a pro vín cia de São Pa u lo se le van ta ria com um
só ho mem, e que aos mi ne i ros não es ta va des ti na da ou tra ta re fa se não a de
uma ma ni fes ta ção po pu lar até cer to pon to pa cí fi ca.

Frus tra da a re vo lu ção em São Pa u lo, nada tí nha mos que fa zer.
Mas o pun do nor dos guar das na ci o na is mi ne i ros, sua ener gia e

en tu si as mo um mo men to per su a di rão-nos que, des pre ve ni dos como tí nha mos 
en tra do na luta, e mes mo ten do fi ca do a sós, po día mos dar lei ao Impé rio.

E pou co fal tou para que esta es pe ran ça se re a li zas se no dia 20 de
agos to de 1842.

Lon ge de mim du vi dar da co ra gem pes so al e mais qua li da des
que con cor rem, como uni ver sal men te se re co nhe ce, e eu sou o pri me i ro a
con fes sar, na pes soa do no bre ge ne ral mar quês de Ca xi as, ilus tre ve te ra no
da in de pen dên cia.

Mas es tou per su a di do que os cor dões, os bor da dos e as con de co -
ra ções da das a Sua Exce lên cia em ra zão da ba ta lha de San ta Lu zia mais
ra ci o nal men te ador na ri am a es tá tua do Des ti no. 

Acer ca des te com ba te os che fes in sur gen tes po di am di zer como
Na po leão em San ta He le na, fa lan do de Wa ter loo: “Ney! Grouchy! Dia in com -
pre en sí vel, em que tudo se per deu de po is que tudo es ta va ga nho! Hou ve
tra i ção ou foi uma des sas fa ta li da des com que o des ti no se apraz em zom bar
das mais be las com bi na ções do es pí ri to hu ma no?!…”
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Como quer que fos se, per di da a ba ta lha de San ta Lu zia, pen sa va
eu, ain da an tes do fato, que, se era cer to que po día mos con ti nu ar a re vo lu ção
com chan ces de su ces so, tam bém era fora de dú vi das que só o con se gui ría mos 
as so lan do os be los cam pos de Mi nas e anar qui zan do a pro vín cia. Di an te de
ta ma nha res pon sa bi li da de hon ro-me de ha ver re cu a do. 

Jul guei que em tais cir cuns tân ci as mais ga nha va o país se da
sen ten ça la vra das pe las ba i o ne tas do sr. Ca xi as ape lás se mos para os tri bu na -
is ju di ciá ri os.

E, como só po día mos dis cu tir es tan do pre sos, fi ca mos em San ta
Lu zia, ha ven do-se re ti ra do os che fes mi li ta res, a quem o ju í zo dos seus pa res
nos con se lhos de guer ra não po dia ins pi rar a con fi an ça que de po si tá va mos
no júri.

Já em fren te de Ouro Pre to, ven do os âni mos dis pos tos a uma
ca pi tu la ção, e não que ren do que para o fim de ob te rem os che fes con di ções
me nos du ras se ar ris cas se uma gota de san gue mi ne i ro, ti nha eu fe i to a
se guin te pro pos ta, que tam bém co pio da his tó ria de Ma ri nho:

“§ 1º Que o pre si den te in te ri no pro cla mas se a to das as for -
ças que em seu nome po di am es tar e de fato es ta vam em ar mas
na pro vín cia que, ten do sido fe i ta a re vo lu ção de Mi nas uni -
camente como uma ma ni fes ta ção des ti na da a apo i ar a de S. Paulo, 
pa cifica da aque la pro vín cia, de vi am os mi ne i ros de por as ar mas,
e a isso os con vi da va

“§ 2º Que esta pro cla ma ção fos se de pron to en vi a do ao
barão de Ca xi as, de cla ran do-se-lhe que, para evi tar a efu são do
san gue, e pelo mo ti vo na dita pro cla ma ção exa ra do, depunham os
mi ne i ros as ar mas, de po is de uma vi tó ria bri lhan te, qual a de
Qu e luz, e se en tre ga vam a dis cri ção da cle mên cia im pe ri al

“§ 3º Que en tão to das as pes so as no tá ve is que se acha vam
no acampa men to, ten do a sua fren te o pre si den te in te ri no, se fos se
apre sen tar ao ge ne ral em che fe.”
Esta mi nha pro pos ta, que não foi pos sí vel le var efe i to di an te do

Ouro Pre to nos úl ti mos dias de ju lho, re a li zou-se em San ta Lu zia no dia 20
de agos to.

Os srs. José Pe dro Dias de Car va lho, vi gá rio Jo a quim Ca mi lo de
Bri to, co ro nel João Gu al ber to Te i xe i ra de Car va lho, ca pi tão Pe dro Te i xe i ra
de Car va lho, te nen te Antô nio Te i xe i ra de Car va lho, pa dre Ma no el Dias de
Cou to Gu i ma rães e Fran cis co Fer re i ra Paes vo lun ta ri a men te es pe ra ram
co mi go a en tra da do exér ci to ven ce dor, para dar mos tes te mu nho de que ali
tí nha mos fi ca do até a úl ti ma hora e que a re vo lu ção es ta va aca ba da.

Das re mi nis cên ci as da cam pa nha de 1842, acre di tei-me, srs. ele i to res 
mi ne i ros, são es tas úl ti mas as mais gra tas ao meu co ra ção.
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IX
A REVOLUÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS – MINISTÉRIO 

PARLAMENTAR CONSERVADOR

A re vo lu ção de Mi nas fin dou re pen ti na men te e como que por
en can to no dia 20 de agos to.

Fin dou, per mi ta-se-me que o re pi ta com sa tis fa ção, por que eu
não quis as su mir a vice-pre si dên cia.

Se o ex-de pu ta do Oto ni, diz o his to ri a dor da re vo lu ção, que tan to
pres tí gio ti nha no exér ci to e na pro vín cia, não ti ves se fi ca do em San ta Lu zia 
o su ces so de 20 de agos to se ria ape nas um re vés.

Dis sol vi do o go ver no in sur gen te, cou be aos co ro néis Antô nio
Nu nes Gal vão e Fran cis co José de Alva ren ga a hon ra de au ten ti ca rem pe ran te
o sub de le ga do de La goa San ta a pa ci fi ca ção da pro vín cia. Por toda a par te
de ban da vam as for ças re bel des, e cada qual re co lheu-se para os seus la res
man sa e pa ci fi ca men te. O con fli to dos li be ra is com o go ver no ia en trar em
nova fase pe ran te os tri bu na is.

Fui eu, como diz Ma ri nho na His tó ria da re vo lu ção, quem con ser -
vou o ar qui vo re bel de, ma te ri al va li o sís si mo para os pro ces sos e para a his -
tó ria.

Pre ser vei-o das cha mas que o ha vi am con de na do, mais fe liz de
que o bi bli o te cá rio de Ale xan dria, se é cer to que com efe i to o ca li fa Omar
que i mou a bi bli o te ca da que la ci da de, e se não pro ce dem as ob je ções de Gib bon
con tra esta tra di ção his tó ri ca.

O ar qui vo re bel de, era o alto de cor po de de li to uni ver sal dos re vo -
lu ci o ná ri os.

Ti nham eles pro tes ta do em 10 de ju nho que a lei de 3 de de zem bro
de 1841 e a dis so lu ção pré via eram atos in cons ti tu ci o na is.

Os tri bu na is iam de ci dir se aque le pro tes to ti nha sido um cri me
ou uma re sis tên cia le gal.

Era da ma i or con ve niên cia ple i tar a ca u sa pe ran te a opi nião e
dis cu tir pe ran te os ju ra dos, não só a te o ria cons ti tu ci o nal e as ca u sas lon go
tem po acu mu la das, e as pa i xões exa cer ba das que ha vi am pro du zi do e po di am 
jus ti fi car o mo vi men to de 10 de ju nho, mas tam bém o modo por que os
re bel des ha vi am pro ce di do

Glo rio-me de ha ver con ser va do as pe ças jus ti fi ca ti vas ne ces sá ri as
aos li be los do pro mo tor pú bli co e aos nu me ro sos ad vo ga dos da de fe sa.

Para se rem de vi da men te apro ve i ta dos es tes ma te ri a is era dis pen -
sá vel um cen tro e cu ra do ria ge ral dos acu sa dos, que sis te ma ti sas se a dis cus -
são, re u nis se em um fe i xe os ca sos jul ga dos que de vi am com por a ju ris pru -
dên cia da ques tão, e que en fim, re su min do os de ba tes, tor nas se bem pa -
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ten te o jul ga men to de fi ni ti vo do Po der Ju di ciá rio e da opi nião pú bli ca acer -
ca do mo vi men to de 10 de ju nho.

Tal foi a mis são do Ita co lo mi, pu bli ca do logo que se le van tou o
se qües tro à ti po gra fia li be ral de Ouro Pre to. Co la bo ra ram ati va men te no
Ita co lomy, al guns dos com pro me ti dos que ti nham fe i to pa rar o car ro re vo -
lu ci o ná rio em San ta Lu zia, e se ha vi am ren di do a dis cri ção, cer tos de que
era mes mo es tan do pre sos que po de ri am me lhor de fen der sua ca u sa e de
seus ami gos pe ran te a opi nião e pe ran te os tri bu na is.

Ain da as al ge mas nos ro xe a vam os pul sos, e já es tá va mos ape lan do
para a im pren sa, que tudo sal vou.

Re pa rá va mos as sim o gran de erro que ha vía mos co me ti do re cor -
ren do às ar mas, mas não ces sá va mos de es tig ma ti zar os atos in cons ti tu ci o na is
que ti nham dado ca u sa ao mo vi men to.

Tí nha mos o ma i or em pe nho em que fos se a ques tão ven ti la da
so le ne men te pe ran te os tri bu na is.

E éra mos tão sin ce ros nes ta opi nião que a nos so pe di do a
Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al, na qual o voto de nos sos ami gos pre pon -
de ra va, se abs te ve de re pre sen tar ao Po der Mo de ra dor pe din do anis tia para 
os pre sos e com pro me ti dos.

Não pro ce de mos as sim por que pen sá va mos que hou ves se o me nor 
de sar em ape lar em ca sos tais para o Po der Mo de ra dor.

Está va mos lon ge de uma opi nião tão in cons ti tu ci o nal.
A anis tia deve ser con ce di da sem pre que o acon se lhar o bem do

Esta do.
É um di re i to e uma ga ran tia do ci da dão bra si le i ro, que pode

in vo cá-la logo que jul gue dar-se a hi pó te se da Cons ti tu i ção, do mes mo
modo que pode re que rer um ha be as cor pus.

Na Assem bléia Pro vin ci al flu mi nen se uma voz ge ne ro sa sus ci tou a
no bre idéia, e du ran te a dis cus são pa ten te ou-se ao país quan ta con si de ra ção 
me re ci am os pros cri tos.

O fa le ci do sr. Au gus to Cé sar de Me ne ses, ho mem da têm pe ra
dos an ti gos, e que le vou ao tú mu lo fir me a sua re pu ta ção e ina ba lá ve is suas 
cren ças po lí ti cas, dis se o se guin te:

“Vou ago ra, sr. pre si den te, não fa zer uma re se nha, mas
apre sen tar al guns in di ví du os im pli ca dos no mo vi men to de que
fa la mos, para ver mos se me re cem os con ví ci os que lhes lan çou o
pa re cer da no bre co mis são.

Será ini mi go da or dem pú bli ca, ou sa do, tru bu len to, vi li pen di a dor 
das leis, aque le va rão pro bo (o sr. Ver gue i ro) e pres tan te, que
com pre en den do o bem o que é uma pá tria ado tiva, re sis tiu à ten -
ta ção das do ces emo ções que faz nas cer a vis ta do solo na tal, para 
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nes te tra ba lhar por sua li ber da de e in de pen dência, cuja es ta da no
po der era uma ga ran tia de sos se go e or dem?

Será ini mi go da or dem pú bli ca, ou sa do, tur bu len to, vi li pen di a dor
das leis, aque le es tói co e de sin te res sa do (o sr. Feijó), que re je i tou
um bis pa do e re sig nou uma re gên cia, lu gar que mais de um
es pecula dor que re ria, ain da dan do 400% so bre o seu or ça men to? 
O qual, se co me teu al gum ex ces so, nin guém de i xa rá de con fes sar 
que foi por amor da or dem, ex ces so que teve tal vez por ca u sa
prin ci pal a sua sin ce ri da de, alu di da pela fal sa ami zade, da qual
fa lou o sr. Dias da Mota, quan do ela lhe acon se lha va que ma ne -
jas se a cla va de Hér cu les? Que de i xou o po der quan do viu que a
con ti nu a ção da sua ges tão po dia oca si o nar a per tur ba ção da paz
pú bli ca?

Me re ce rá aque les epí te tos esse moço, por quem mais se de -
vem en cher de or gu lho o Ser ro do que pe las pe dras pre ci o sas
que ro lam pe los le i tos dos seus rios, esse moço, no qual to das as
ve zes que pen so digo: – Assim foi de cer to Ca tão na sua ida de –
es pe ran ças do Bra sil, se al gu ma co mis são mi li tar lhe não fi zer
sal tar a ca be ça, ou se al gu ma taça mi nis tra da por al gum fin gi -
do ami go lhe não cor ro er len ta men te as en tra nhas?”

Diá rio do Rio de 27 de abril de 1843, ses são de 22 do mes mo
mês e ano.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre ou tros le van tou-se em nos sa
de fe sa o hon ra do ba i a no o sr. José da Cruz Rios.

Assim apo i a dos na tri bu na le gis la ti va, pros se guía mos te naz mas
pa ci fi ca men te na dis cus são do nos so di re i to.

O exér ci to po dia de sar mar os mi ne i ros, inu ti li zar a sua re sis tên cia,
mas não de ci dir a ques tão cons ti tu ci o nal.

A re sis tên cia de 10 de ju nho, dis cu ti da de mil mo dos pe ran te os
tri bu na is de Mi nas, fi cou ple na men te jus ti fi ca da como uma re sis tên cia le gal.

Qu al quer que te nha con ti nu a do a ser a opi nião dos po de res le gis la -
ti vo e exe cu ti vo, os atos con tra os qua is se er gue ra o gri to de Bar ba ce na fo ram
de cla ra dos in cons ti tu ci o na is pelo Po der Ju di ciá rio, que tam bém é in de pen -
den te.

To dos os che fes de al gu ma im por tân cia le va dos ao júri ob ti ve ram
ab sol vi ção e em mu i tos ca sos apo te o se.

Era de re gra que quan do en tra va no júri al gum dos mu i tos ca be ças 
da re vo lu ção o tri bu nal em pes soa le van ta va-se, ape sar das re cla ma ções de
al guns ju í zes de di re i to. Este fato era re gis tra do no Jor nal do Co mér cio de ou tu bro 
de 1843.Era ho me na gem pres ta da a nos sa boa fé à ho nes ti da de dos mo ti vos 
de nos so pro ce di men to.
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E cum pre ob ser var que no ma i or nú me ro de ca sos os ju ra dos
que ab sol vi am os re bel des e com eles fra ter ni za vam nos tri bu na is eram os
le ga lis tas da vés pe ra.

Hon ra aos mi ne i ros! Os mes mos que ha vi am fe i to os ma i o res
sa cri fí ci os para aba far a re vo lu ção, cu jas con se qüên ci as te mi am, es ta vam
lon ge de apro var o pro ce di men to do go ver no e não que ri am de modo al gum
san ci o nar o pre ce den te de po de rem a Assem bléia Ge ral e o go ver no de cre tar
leis in cons ti tu ci o na is.

Hon ra ao júri de Ma ri a na, do Ouro Pre to, da Pi ran ga e ou tros,
que nos res ti tu í ram ao gozo de nos sos di re i tos com ple ta men te jus ti fi ca dos,
sal van do o prin cí pio de re sis tên cia a or dens ile ga is, e com mais por te ra zão
a leis in cons ti tu ci o na is.

Assus ta da com o ve re di to dos ju ra dos, a im pren sa con ser va do ra
da pro vín cia co me çou a acon se lhar-nos a re si pis cên cia dos nos sos atos. Já se 
con ten ta vam que ao me nos nos mos trás se mos con tri tos.

“Pe çam mi se ri cór dia!” nos re pe tia a Ordem de João d’el-Rei.
Pe çam mi se ri cór dia! Re pe ti mos no Ita co lomi. Mi se ri cór dia

de vem pe dir es ses ir mãos de ge ne ra dos, que se têm locu ple ta do
com a ra pi na e engor da do com o es pó lio do ór fão e da vi u va,
que têm opri mi do os seus con ci da dãos, que têm ven di do a jus ti ça e
co me ti do toda a sor te de ini qüi da des, e mu i ta con tri ção pre ci sam 
eles para que Deus lhes per doe por sua in fi ni ta mise ricór dia. Qu -
an to aos ci da dãos que por efe i to de suas con vicções tomaram
parte nos mo vi men tos po lí ti cos do ano pas sa do, de que hão de pe -
dir per dão? Por que fo ram re bel des? Mas es ses re beldes não es tão
em cir cuns tân ci as de fa zer ato de con tri ção. Coube-lhes a rara for -
tu na de que seus pa res e ju í zes nos tri bu na is ju di ciári os têm an te ci -
pa do a pu ri fi ca ção de sua con du ta, emi tin do acer ca das re vo lu -
ções de Bar ba ce na e So ro ca ba um ju í zo que a pos te ri da de sem
dú vi da con fir ma rá.”

Do Ita co lo mi de 28 de agos to de 1843.
Efe ti va men te os ju ra dos mi ne i ros unâ ni mes e sem dis tin ção de

par ti dos de cre ta vam por toda a par te que era jus ti fi cá vel o nos so pro ce di -
men to, e que, por tan to, cri mi no sos eram os mi nis tros que ha vi am pro mul -
ga do a lei de 3 de de zem bro de 1841 e dis per sa do os re pre sen tan tes do
povo com o mes mo di re i to com que Crom well man dou fe char as por tas do
Par la men to. 

Eu fui um dos ab sol vi dos por una ni mi da de do júri de Ma ri a na,
com pos to o con se lho de li be ra is e con ser va do res pro mis cu a men te.

O pre si den te do con se lho era o dis tin to mi ne i ro e meu ami go o
sr. José Ma ri a no Pin to Mon te i ro, hoje re si den te em Ubá, e ali um dos pres ti -
gi o sos che fes do Par ti do Li be ral.
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O sr. Pin to Mon te i ro fez-me pre sen te da pena com que ha via
lan ça do as res pos tas unâ ni mes aos que si tos do juiz de di re i to. Essa pena é
uma re lí quia pre ci o sa que con ser vo, e que ina ti va, de po is de 18 anos, vai
hoje ser vir-me para es cre ver nes te pa pel, a fim de que se jam trans mi ti dos à
im pren sa, acom pa nha dos de bên çãos sin ce ras e de meu agra de ci men to
imor re dou ro, os no mes dos ci da dãos cujo me mo rá vel ve re di to me res ti tu iu
à mi nha fa mí lia puro de toda a cri mi na li da de.

São os srs.
José Ma ri a no Pin to Mon te i ro, pre si den te.
José de Sou sa Cu nha, se cre tá rio.
Fran cis co Xa vi er Pe re i ra.
Ma no el Co e lho Li nha res.
Iná cio Alves da Ro cha.
José Pe dro Gon çal ves.
Qu in ti li a no de Abreu e Lima.
Antô nio Gon çal ves Ma cha do.
Fran cis co José Fer re i ra.
Ma no el Fran cis co Da mas ce no.
Ma no el Mo re i ra da Cruz.
José Ber nar di no dos Reis.

A sede de per se gui ção fora tão lon ge que no meu pro ces so se
in ves ti gou so bre dis cur sos que pro fe ri como de pu ta do, so bre es cri tos que
dez anos an tes dei ao pre lo como jor na lis ta, e fi nal men te so bre mi nhas opi -
niões em abs tra to, quan to às ba ses cons ti tu ti vas do go ver no.

De mi nha de fe sa pe ran te o júri, pu bli ca da no Ita co lo mi de 26 e 30
de se tem bro de 1843, ver-se-á que vin guei os pri vi lé gi os de de pu ta do e a
liberda de de im pren sa, ex pli can do ao juiz for ma dor da cul pa es ses pon tos
do nos so di re i to cons ti tu ci o nal. Qu an to ao ter ce i ro tó pi co, é ma ni fes to que a 
mi nha dig ni da de não po dia per mi tir ali a me nor ex pli ca ção, vis to que não
ha via au to ri da de para me exi gi rem. Li mi tei-me, pois, a pro tes tar que na
Cons ti tu i ção ha via lu gar para to dos, e for te com a mi nha cons ciên cia re pe ti
aos ju ra dos os ver sos de Phi lin to:

Não foi dado até aqui ao des po tis mo
Alge mar o al ve drio, que so be ra no
Den tro do seu sa crá rio mofa e zom ba
De sa té li tes vis, de es cra vas or dens.

Qu an do os ju ra dos mi ne i ros co me ça ram a mul ti pli car de sen ga nos
ao es pí ri to re tró gra do, o go ver no e seus agen tes de li ra ram.

O júri, mu ti la do pela lei de 3 de agos to, pos to de ba i xo da tu te la
hu mi lhan te do juiz de di re i to, pela ab sur da fa cul da de de ape la ção que se
lhe de i xou, e pelo ar bí trio no for mu lar os que si tos, ar bí trio que em gran de
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nú me ro de ca sos tira ao júri a apre ci a ção mo ral do fato im pu ta do e le gi ti ma 
a con de na ção de acu sa dos que o júri tem in ten ção de ab sol ver, o júri as sim
mes mo es tro pi an do não ser via às exi gên ci as dos do mi na do res.

E o se cre tá rio do go ver no, de pu ta do à Assem bléia Pro vin ci al,
pro pôs que se pe dis se ao Po der Le gis la ti vo ou tra for ma de pro ces so.

No Ita co lomy de 5 de ju lho de 1843 vêm trans cri to a pro pos ta e o 
pa re cer da co mis são, cuja con clu são apro va da era a se guin te:

“Que não se tome em con si de ra ção a in di ca ção para se pe -
dir aos po de res su pre mos a su pres são do júri. – Paço da Assem -
bléia Pro vin ci al, em 30 de ju nho de 1843 – João de Sa lo mé Qu e i ro ga 
– F. de A. L. Men des Ri be i ro – J. Ro dri gues Du ar te.” 
Enquan to o júri de nos sa pro vín cia re a bi li ta va os com pro me ti dos,

ga nha va ter re no na cor te e re a ção con ser va do ra, e jul ga va-se o Par ti do
Con ser va dor com for ça para no dia 20 de ja ne i ro de 1843 dis sol ver o mi nis -
té rio pa la ci a no de 23 de mar ço de 1841.

Ape sar de ser tri un fo de re tró gra dos, o dia 20 de ja ne i ro se ria um 
belo dia para o sis te ma re pre sen ta ti vo se o sr. Pa u li no José So a res de Sou sa,
au tor prin ci pal da dis so lu ção, vi es se ex pli cá-la ao Par la men to como fi lha da 
ne ces si da de de fa zer ces sar o go ver no pes so al, su plan tan do-se as ca ma ri lhas e
res ti tu in do a sua pu re za às nor mas cons ti tu ci o na is.

Nada dis so S. Exª saiu com ou tros seus co le gas a 20 de ja ne i ro,
para tor nar a en trar dias de po is. E nas ex pli ca ções que deu às câ ma ras, em
vez de con fes sar a de fe i tu o sa or ga ni za ção do ga bi ne te dis sol vi do, re fe riu-se 
as sim ao fato re cen te:

O sr. Pa u li no: – As ca u sas que ori gi na ram a cri se mi nis te -
ri al que pro du ziu a dis so lu ção do ga bi ne te, da qual aca ba mos
de ser tes te mu nhas, não são de mu i to re cen te data. Exis ti am
entre al guns mem bros do dito ga bi ne te des con fi an ças re cí pro cas, re la -
ti vas em pon tos de le al da de de uns para com ou tros. Daí nas cia uma
desin te li gên cia sen sí vel e fu nes ta, da qual de via ne ces sa ri a -
men te res sen tir-se o ser vi ço pú bli co, o que de via flu ir so bre o
esta do da câ ma ra e do país; e nun ca as suas cir cuns tân ci as
reque re rão mais união, mais har mo nia e mais for ta le za nos con -
se lhos da Co roa.” 

Jor nal do Co mér cio de 24 de ja ne i ro de 1843.
O sr. So a res de Sou sa guar dou-se bem de de i xar es ca par uma só

pa la vra que de nun ci as se a fla gran te in cons ti tu ci o na li da de da or ga ni za ção e 
dis so lu ção dos ga bi ne tes sem in ter fe rên cia do Par la men to.

As re cí pro cas des con fi an ças em pon tos de le al da de fo ram o pre -
tex to in fe liz com que se pre ten deu aco ber tar a ver da de i ra ca u sa do fato que 
aca ba va de ocor rer.
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Se se tra tas se de res ta be le cer os bons prin cí pi os, ou tras se ri am as 
pa la vras do ilus tra do sr. So a res de Sou sa; mas a ver da de pro duz ódio e po dia
pre ju di car na opi nião de Au gus to o in te res se dos Cé sa res.

Nem uma pa la vra so bre go ver no pes so al – ca ma ri lha – po der
áu li co, e ou tros si nô ni mos. S. Exª, em vez dis so, ini ci ou essa gí ria de mis ti fi -
ca ções que, mu tan dis mu ta tis, ora sob a for ma de can sa ço, ora sob a de do en ça,
tem re gu la do com for ça de prag má ti ca nas exé qui as mi nis te ri a is.

Qu a is quer, po rém, que fos sem as si nu o si da des pe las qua is se
che gou ao mi nis té rio de 20 de ja ne i ro, por mais er ra da que me pa re ça ter
sido a sua po lí ti ca de com pre en são, a His tó ria sal da rá o pri me i ro Minis té rio 
do sr. Car ne i ro Leão como uma ten ta ti va hon ro sa para o res ta be le ci men to
do go ver no re pre sen ta ti vo.

De ma is, o mi nis té rio de 20 de ja ne i ro ex pi ou no bre men te no dia
do pas sa men to os pe ca dos de sua vida.

Con tem plá-lo-ei so men te nes se tran se, que vou to mar em con si -
de ra ção si mul ta ne a men te com o nas ci men to bas tar do do mi nis té rio de 3 de
fe ve re i ro de 1844.

X
O 2 DE FEVEREIRO DE 1844

PROGRESSOS DO GOVERNO PESSOAL

Te nho fe i to es tu do para não con tra ri ar nes ta mi nha car ta a má xi ma 
fun da men tal de que o rei não pode fa zer mal.

Qu an do me re fi ro a fa tos in cons ti tu ci o na is aco ber ta dos com o
nome do im pe ra dor en ten da-se sem pre que lon ge está de mi nha in ten ção a
mais leve som bra de cen su ra que vá além dos mi nis tros, que ace i tam, ou
con ser vam as pas tas, quan do tais fa tos se dão.

Di ri go-me ex clu si va men te aos agen tes res pon sá ve is quan do
mo ra li zo so bre a en ti da de in vi o lá vel.

Fe i ta esta de cla ra ção fran ca e leal, vou en trar em al gu mas con si -
de ra ções acer ca do 2 de fe ve re i ro de 1844.

Pri me i ro fa ça mos um li ge i ro re tros pec to.
A se i ta pa la ci a na ha via pre do mi na do des de a ma i o ri da de até o

dia 20 de ja ne i ro de 1843.
Os mi nis tros da ma i o ri da de ti ve ram de re sig nar o po der, não

por se su je i ta rem ao con se lho áu li co do seu co le ga os es tran ge i ros.
A con des cen dên cia do Par ti do Con ser va dor fa ci li tou ao sr. Au re -

li a no a ta re fa da re or ga ni za ção mi nis te ri al de 23 de mar ço de 1841.
Qu an do na ses são des te ano eu de nun ci a va na Câ ma ra dos De -

pu ta dos as in va sões do re por te i ro, os Cé sa res es ta vam-lhe na ca u da e fa zi am
coro com o pon tí fi ce pa la ci a no.
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Absti nham-se ca u te lo sa men te da me nor alu são que pu des se
ofen der as sus cep ti bi li da des do pa lá cio.

Foi so men te de po is de ven ci do no cam po da ba ta lha de Mi nas e
São Pa u lo o Par ti do Li be ral que eles se con si de ra ram os se nho res da si tu a ção, 
e em 20 de ja ne i ro de 1843 ou sa ram ex clu ir do mi nis té rio o ele men to pa la ci a no.

Ma ni fes ta men te o Mi nis té rio de 20 de ja ne i ro de 1843 foi or ga ni -
zado pelo enér gi co e ilus tra do sr. Car ne i ro Leão, na du pla in ten ção de regene rar
o go ver no par la men tar e con sa grar o do mí nio do Par ti do Con ser va dor. 

Ro de a do de uma câ ma ra unâ ni me, acas te la dos no Con se lho de
Esta do e no Se na do, os Cé sa res ima gi na ram que o seu po der não ti nha mais 
com pe ti dor pos sí vel.

Por sua par te os pa la ci a nos bem sa bi am que, se es ta vam ar re da dos
nas do çu ras do go ver no, não era por te rem ca í do em des gra ça, e sim por
vir tu de das cir cuns tân ci as.

Pos tos em dis po ni bi li da de, sus pi ra vam pe las ce bo las do Egi to, e
es pre i ta vam a oca sião de vin gar a in jú ria que em nome das des con fi an ças
em pon to de le al da de fora ir ro ga da ao che fe da se i ta.

Re pe li dos pe los con ser va do res, era na tu ral que os cor te sãos se
vol tas sem para o lado do li be ral, e com ele se en ten des sem para apo i ar-se
qual quer mi nis té rio que não es ti ves se nos in te res ses do ini mi go co mum.

Esma ga dos sob a ti ra nia mi nis te ri al, os li be ra is não po di am ser
di fí ce is de che gar a acor do.

Foi em tais cir cuns tân ci as que nas ceu o Mi nis té rio de 2 de fe ve reiro de 
1844. Sua mis são era de mons trar pra ti ca men te aos Cé sa res que eles não
eram ho mens ne ces sá ri os.

Ace i to este man da to, o mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro pro cu rou
apo i ar-se si mul ta ne a men te nos pa la ci a nos e nos li be ra is.

“O 2 de fe ve re i ro (diz o meu ami go sr. Sa les Tor res-Ho -
mem) não foi um tri un fo da opi nião li be ral, não foi uma sa tis fa -
ção às exi gên ci as cons ti tu ci o na is do Bra sil, foi uma sim ples vin di ta 
da cor te; e a du ra ção da nova or dem po lí ti ca que daí re sul ta va
ti nha de ser cir cuns cri ta pelo tem po que per sis tis se a ca u sa sen ti -
men tal e pes so al que a cri a ra.”
É exa ta men te o que dis se no Se na do o sr. Car ne i ro Leão quan do

ex pli cou a dis so lu ção do mi nis té rio de 20 de ja ne i ro, de cla ran do que se re ti -
ra va por não ter po di do ob te ra de mis são do ins pe tor da al fân de ga que
to ma va ares de vá li do e pe las ga ze tas de sa fi a va o mi nis té rio a que o de mi -
tis se se pu des se.

Não po den do con se guir a de mis são do ins pe tor da al fân de ga, o
sr. Car ne i ro Leão no bre e par la men tar men te dis sol veu o mi nis té rio que
or ga ni za ra, e veio às câ ma ras tudo ex pli car.
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O ins pe tor, aliás ho mem de gran de mé ri to, era ir mão do pon tí fi ce
da se i ta pa la ci a na, e so li dá rio com seu ir mão.

De mi ti do o mi nis té rio, o pon tí fi ce foi de pron to en car re ga do na
pre si dên cia da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro.

A de ci fra ção do enig ma de 2 de fe ve re i ro es ta va par ti cu la ris si -
ma men te nes sa no me a ção.

A pro vín cia do Rio de Ja ne i ro ina u gu ra da em vir tu de do ato adi -
ci o nal, es ti ve ra pe re ne men te sob o do mí nio pes so al da oli gar quia.

Entre gá-la ao pon tí fi ce pa la ci a no, que um ano an tes sa í ra do mi nis -
té rio ex pul so pe los oli gar cas, era por si só um fato al ta men te sig ni fi ca ti vo.

E, para que não res tas se a me nor dú vi da, um mi nis tro do 2 de
fe ve re i ro afi xou pe ran te as câ ma ras como par te es sen ci al do pro gra ma este
no tá vel he xâ me tro: Pa re ce sub jects et de bel la re su per bos.

Di zia-se ao ou vi do que, no me an do o novo pre si den te do Rio de
Ja ne i ro, o mi nis té rio re a gia con tra a ir re ve rên cia com o que o sr. Car ne i ro
Leão ha via in di ca do à Co roa para seu su ces sor o pró prio ins pe tor da al fân -
de ga, que era ca u sa da dis so lu ção do ga bi ne te.

Seja como for, guer ra mais for mal não se po dia de cla rar aos oli -
gar cas.

Era in sig ni fi can te o par ti do pa la ci a no, e por isso mal es ta ria o
mi nis té rio sem o apo io li be ral.

Para ga nhá-lo o sr. Alves Bran co, que na oca sião não es ta va li ga do
a par ti do al gum, mas cu jas idéi as eram es sen ci al men te bra si le i ras e pro -
gres sis tas, e cu jos ta len tos eram tão bri lhan tes, como vas ta a sua ilus tra ção e 
pura a sua vir tu de, im pôs como con di ção para en trar no mi nis té rio a anis tia 
aos re bel des de São Pa u lo e Mi nas.

Na me mo rá vel ex po si ção de mo ti vos que pre ce deu o de cre to de
anis tia em 14 de mar ço jus ti fi cou o sr. Alves Bran co, como o júri de Mi nas já 
ti nha jus ti fi ca do, os mo vi men tos que o seu fu tu ro co le ga da ma ri nha ha via
de no mi na do no bres e ge ne ro sos. Ser vi ço tão re le van te de via ne ces sa ri a -
men te ga nhar os li be ra is em fa vor do mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro.

Qu e bra va-lhes os fer ros, li ber ta va-os da po lí cia ar bi trá ria, re a -
bi li ta va-os en fim, por tan to, ha via de ob ter es sas ma i o ri as de amor e de
ter nu ra, como por es cár nio fo ram qua li fi ca das na épo ca, mas que re al -
mente sim bo li za vam o ca va lhe i ris mo do par ti do anis ti a do em 14 de março 
de 1844.O que é tris te vem a ser que tudo isto nas ces se de um sim ples
capricho da cor te.

O mi nis té rio de 20 de ja ne i ro de 1843 dis sol veu-se por ne gar-lhe
a Co roa a de mis são do ins pe tor da al fân de ga, que es ta va em an ta go nis mo
com os mi nis tros. A Co roa, po rém, mos trou de se jar con ti nu ar a mes ma
po lí ti ca pelo fato de cha mar pri me i ra men te para a subs ti tu i ção dos ex-mi nis -
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tros pes so as que co mun ga vam com os prin cí pi os de les. Assim o de cla rou
no Se na do o sr. Car ne i ro Leão.

Eis o dis cur so do sr. Car ne i ro Leão, qual se lê no Jor nal do Co mér cio
de 13 de maio de 1844:

“O SR. CARNEIRO LEÃO – A ca u sa da re ti ra da do mi nis -
té rio foi uma ques tão pes so al: ne nhu ma ha via na po lí ti ca, quer
in ter na, que ex ter na. Eu com pre en di que o pen sa men to da Co roa 
era con ser var a mes ma po lí ti ca da das as di ver gên ci as que se
podem dar en tre dois ho mens que par ti ci pam dos mes mos prin -
cí pi os. Pa re ceu-me que a Co roa que ria man ter a mes ma po lítica.
Po rém o mi nis té rio en ten deu que não po dia con ti nu ar a servir um
che fe de re par ti ção da Fa zen da que era in te i ra men te opos to a
sua po lí ti ca e que por al gum mo ti vo ocul to era ini mi go pes so al
da ad mi nis tra ção.

Ora, que a ad mi nis tra ção que me su ce deu, ven do que este
empre ga do a que me re fe ri não es ta va em di ver gên cia com o seu 
pen sa men to, o con ser vas se era co i sa mu i to re gu lar. Pen so mes -
mo que a ad mi nis tra ção obrou com mu i to pou co cri tério não cha -
man do esse em pre ga do para o mi nis té rio; é uma verdade, não
se pode du vi dar da sua ca pa ci da de, do alto con ce i to em que a
popula ção do Impé rio, prin ci pal men te a do Rio de Jane i ro, o
tem tido sem pre.

Era de su por que se re pu tas se re ves ti do de uma alta con -
fiança, e nin guém pode du vi dar que essa alta con fi an ça é um dos
ele men tos for tes para a ad mi nis tra ção. A ad mi nis tra ção do país
deve ser for te; nem ser vem ad mi nis tra ções fra cas, va ci lantes, que a
to dos os mo men tos es te jam a cair.

A ad mi nis tra ção que es ta va em tais cir cuns tân ci as apre -
sen tar-se-ia com mu i to mais for ça re pre sen tan do a con fi an ça
da Co roa se esse em pre ga do fi zes se par te dela. Esse em pre ga do 
pos to fora da ad mi nis tra ção, ne ces sa ri a men te se ria um em baraço
para ela.

A ad mi nis tra ção sabe mu i to bem o que são os cor te sãos, os áu li -
cos; a ad mi nis tra ção sabe mu i to bem o que são os ho mens in te res -
se i ros, que ser vem to das as ad mi nis tra ções, le van do em vis ta, não 
os in te res ses do país, o bem da na ção, a pros pe ri da de de go ver no
im pe ri al, mas seus in te res ses par ti cu la res.

Por tan to, de ve ra re ce ar-se a ad mi nis tra ção que, quan do se
apre sen tas sem, por exem plo, em um lu gar dado a ad mi nis tra ção a
esse em pre ga do, to das as vis tas fos sem para ele como sol nas cente. E
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que esse em pre ga do ti ves se uma in fluên cia no país era regular
por que ti nha um ele men to para essa in fluên cia.”

To das as pa la vras do dis cur so do sr. Car ne i ro Leão são so le nes e
dig nas do es tu do dos ho mens que se in te res sam de ve ras pelo Bra sil; mas
me re ce mais acu ra do exa me a de cla ração de que a Co roa só ad mi tiu ou tra
po lí ti ca quan do não foi pos sí vel or ga ni zar no apris co oli gár qui co que um
gabi ne te con des cenden te.

Evi den te men te o go ver no pes so al tran si gia com os li be ra is, sem
sim pa tia e sem con vic ções, so men te para pu nir os che fes con ser va do res das 
ve le i da des de in de pen dên cia que ha vi am re cen te men te des per ta do en tre eles.

Para ta ma nha im pi e da de todo o cas ti go era bran do.
O pre si den te pon tí fi ce to mou-os à sua con ta.
Se re cor re mos às ga ze tas de en tão acha re mos este in te res san te

me mo ran dum, que se di zia ter sido di ri gi do ao mi nis tro do Impé rio do pelo
pre si den te do Rio de Ja ne i ro:“

Pode V. Exa. tran qui li zar a Sua Ma jes ta de quan to aos re ce i os que 
on tem ma ni fes tou-me. Ne nhum dos Lo ba tos (fa la va em ge ral dos oli gar cas) 
há de sair de pu ta do por está pro vín cia.”

A pre si dên cia do Rio de Ja ne i ro em 1844, a vida ín ti ma do mi nis -
té rio de 2 de fe ve re i ro e a his tó ria da or ga ni za ção dos ga bi ne tes de 1844,
1848, po di am sair da mi nha pena tão mi nu ci o sas e não me nos ins tru ti vas
do que a de ma i o ri da de. Mas lem bro-me que Sir Ro bert Peel re co men dou
que se não pu bli cas sem as me mó ri as que de i xou en quan to es ti ves se vivo
um só dos ato res ne las co me mo ra dos.

Se guin do tão sa lu tar con se lho, pas so adi an te.
A pre si dên cia do Rio de Ja ne i ro e o mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro

con ver te ram aos bons prin cí pi os os par la men ta res da es co la da au to ri da de.
Não cre io em ex tra va gan tes pro je tos que es tão se lhes atri bu in do,

en vol ven do o nome de Sua Alte za o sr. Con de D’Ávila. Foi pro va vel men te
in tri ga pa la ci a na.

Mas os con ser va do res to ma ram cons ti tu ci o nal men te uma bela
po si ção.

Se não ape la rem para a te o ria Thi ers, de que o rei re i na e não
go ver na pro fli ga ram com co ra gem a in ter ven ção in cons ti tu ci o nal da von ta de 
ir res pon sá vel nos atos do mi nis té rio.

Não foi so men te na tri bu na le gis la ti va que o ex-mi nis tro da
Fa zen da cen su rou com se ve ri da de o modo in cons ti tu ci o nal da or ga ni za ção
e dis so lu ção dos mi nis té ri os.

Dois anos de po is, por oca sião da dis so lu ção do mi nis té rio de 5 de
maio de 1846 , o sr. Car ne i ro Leão veio a im pren sa con de nar com a sua ló gi ca
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ine xo rá vel a usur pa ção dos di re i tos do par la men to, que cada dia se tor na va 
mais fla gran te.

Um pan fle to se pu bli cou na oca sião, in ti tu la do A dis so lu ção do
ga bi ne te de 5 de maio ou a fac ção áu li ca. Este es cri to foi atri bu í do pe los de fen -
so res da si tu a ção ao sr. se na dor Ber nar do Pe re i ra de Van con ce los. Assim o
de cla ra a res pos ta dada em nome do sr. Alves Bran co.

No en tan to su po nho po der as se ve rar, ba se a do em va li o sos tes te -
mu nhos, os qua is sen do pre ci so in vo ca rei, que o im por tan te pan fle to da la vra
do sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, de po is mar quês do Pa ra ná.

Po rei di an te dos vos sos olhos, srs. ele i to res, al gu mas pou cas ci ta ções 
do fo lhe to, e re co nhe ce rei com quan ta for ça con de na va as dem si as do go ver no 
pes so al o nos so ilus tra do com pro vin ci a no e emi nen te es ta dis ta.

Dis se o sr. Leão:
“O nome do pri me i ro cha ma do para a or ga ni za ção de um mi nis -

té rio não é se gu ro pe nhor de uma es co la de ca pa ci da de do par ti do a que ele 
per ten ce, por que mu i tos do in di ví du os in di ca dos en con tram as in tri gas da
fac ção áu li ca, e pre ven ções pes so a is, que os ar ras tam das po si ções para as
qua is os cha ma ram as ne ces si da des do Par la men to (pág. 7)

“Des de 1840 se tem que ri do in cul car que a co roa per de de sua
for ça e dig ni da de sem pre que se con for ma coma opi nião das câ ma ras, tan to 
na or ga ni za ção como na dis so lu ção dos mi nis té ri os… O di re i to de no me ar e 
de mi tir mi nis tros con fe ri do pela Cons ti tu i ção ao Po der Mo de ra dor não é
ab so lu to, como ne nhum ou tro (pág. 22).

“A pri me i ra co roa do mun do em so li des e bri lho não se sen te
mare a da pela cer te za an te ci pa da que tem o povo in glês dos no mes que hão
de com por o mi nis té rio quan do pelo flu xo re gu lar da opi nião tem de su bir
ao po der o par ti do a cuja fren te se acham eles (págs. 23 e 24).

“Para or ga ni zar novo ga bi ne te é cha ma do o sr. Alves Bran co, e o 
pri me i ro a quem pro cu ra é o sr. Sa tur ni no de Sou sa e Oli ve i ra. Qu an do
seus ami gos lhe ex pro bram essa ali an ça com um ad ver sá rio re co neh ci do,
respon de que esse can di da to lhe vi e ra do paço. Aos srs. Urba no e Co e lho,
reco men da dos pe los pra i e i ros, e ao sr. Ma cha do de Oli ve i ra, lem bra do
pelas Ven das Gran des, faz cons tar que não lhe fora pos sí vel con se guir que
eles fos sem ace i tos” (pág. 45)."

As dou tri nas do cé le bre pan fle to re per cu ti ram glo ri o sa men te na
tri bu na par la men tar.

De las se fez so li dá rio no Se na do o sr. se na dor Ber nar do Pe re i ra
de Van con ce los.

Na le gis la tu ra de 1845 a 1847 a guer ra ao go ver no pes so al foi a
idéia fixa do sr. Van con ce los, que re pe ti das ve zes pres tou ser mo nar quis ta
real, e não pes so al.
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Pro cu ran do ali a dos, o ades tra do par la men tar le van ta ra a sig ni fi -
ca ti va ban de i ra da re for ma da lei de 3 de de zem bro, que era uma ques tão
de hon ra para os que con tra essa lei ti nham em pu nha do as ar mas.

É de plo rá vel que o gran de par la men tar não fos se com pre en di do.
Não era pos sí vel que ho mens da im por tân cia dos srs. se na do res

Car ne i ro Leão e Vas con ce los fi cas sem a sós. A ou tro mi ne i ro dis tin to cou be
a hon ra de acom pa nhar aque les ilus tres atle tas.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos em 1847 o sr. Luís Antô nio Bar bo sa
fez-me a hon ra de se di ri gir a mim, que en tão pre si dia a Câ ma ra, e pe diu-me
per mis são para re pe tir o que eu ha via dito em 1841 con tra a in fluên cia pa la -
ci a na.

Com a mi nha ade são , de que aliás o ilus tre par la men tar não pre -
ci sa va, fez o sr. Bar bo sa um dos mais vi o len tos dis cur so que tem apa re ci do
no par la men to bra si le i ro con tra o po der áu li co. É para não alon gar de mais
este meu es cri to que o não apa dri nho com essa elo qüên cia fi lí pi ca.

Sin gu lar co in ci dên cia! Os três mais ilus tres con ser va do res de
Mi nas, os srs. Van con ce los, Car ne i ro Leão e Luís Antô nio Bar bo sa, fa zi am
coro co mi go em tudo quan to con tra a in fluên cia de le té ria da cor te eu ha via
sus ten ta do em 1841.

Em as sun to de tal mag ni tu de a uni for mi da de de vis tas en tre
mim e es tes meus ilus tres ad ver sá ri os de nun cia elo qüen te men te a exis tên cia o
mal e pro va ao mes mo tem po que a Pro vín cia de Mi nas, de que éra mos to dos
re pre sen tan tes, não há ta ma nho an ta go nis mo de idéi as po lí ti cas como
ge ral men te su pões-se.

Órgão ge nu í no dos li be ra is de Mi nas, tan to como qual quer dos
ou tros três dis tin tos par la men ta res, o era dos con ser va do res; nes te pon to
es sen ci al es tá va mos de acor do.

E es tou per su a di do que, se fos sem con sul ta dos um por um os
nos sos cons ti tu in tes, en tre ele ve ri fi car-se ia a mes ma ho mo ge ne i da de de
opi nião.

Pa re ce que em Mi nas é por de ma is ver da de i ro o dito es pi ri tu o so
do sr. Vis con de de Albu quer que: “não há co i sa mais pa re ci da com um lu zia 
do que um sa qua re ma”.

Cada al de ia em Mi nas tem, é ver da de, o seu lado di re i to e o seu
lado es quer do: a fi de li da de à ban de i ra e o pun do nor da con fe rên cia são
qua li da des a que os mi ne i ros pres tam cul to re li gi o so. O ad ver sá rio po lí ti co
em Mi nas sabe hon rar-se, hon ran do a cons tân cia e a sin ce ri da de dos seus
ad ver sá ri os.

Cum pre tam bém con fes sar que al gu mas ve zes o an ta go nis mo
está nas ri va li da des lo ca is.
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Qu a is quer, po rém, que se jam os ma ti zes sob os qua is a opi nião
se ma ni fes ta na pro vín cia, achar-se-á en tre os mi ne i ros acer ca de cer tos
prin cí pi os cons ti tu ti vos de todo o go ver no li vre ma ra vi lho sa har mo nia.

Ga ran ta um mi nis té rio qual quer a exe cu ção fran ca e leal da
Cons ti tu i ção, a li ber da de e se re ni da de das ele i ções, a ho nes ti da de na ad mi -
nis tra ção, a eco no mia na ges tão dos di nhe i ros pú bli cos, e eu as se gu ro que
um tal mi nis té rio terá o apla u so uni ver sal dos mi ne i ros, sem dis tin ção de
par ti do.

Assim é hoje, as sim era em 1845, 1846 e 1847.
A si tu a ção em que o 2 de fe ve re i ro co lo ca va o Par ti do Li be ral era 

a mes ma que o 23 de mar ço de 1841 dera aos con ser va do res.
Em 1841 eu os ha via in vec ti va do em ple no par la men to por se

ha ve rem su je i ta do à im po si ção pa la ci a na.
Não po dia ser-me agra dá vel que o Par ti do Li be ral se co lo cas se

em idên ti ca si tu a ção: es sen ci al men te mi ne i ro, eu tam bém ca pri cho em
sus ten tar o pun do nor da co e rên cia; e sabe o pú bli co que o meu voto não
pre va le ceu nes sa con jun tu ra.

Achan do-me em uni da de não que ren do em ba ra çar os che fes do
par ti do li be ral, que jul ga vam das tre vas po der ti rar a luz, eu me abs ti ve
sis te ma ti ca men te de toda a dis cus são so bre po lí ti ca ge ral.

O meu si lên cio de en tão foi lar ga men te co men ta do pe las fo lhas
da opo si ção con ser va do ra. Mas o que po de ria eu fa zer con tra a tor ren te? A
re a ção da ma i o ria cor ria à ré dea sol ta, e não ha via re cur so se não cur var a
ca be ça e de i xar pas sar a onda.

A jus ti fi ca ção dos che fes do Par ti do Li be ral que es ti ve ram no
mi nis té rio du ran te o la men tá vel quin quê nio foi ma gis tral men te es cri ta pela 
pena ilus tra da e não sus pe i ta do sr. Jus ti ni a no José da Ro cha. Do fo lhe to a
que me re fe ri vou co pi ar al gu mas ju di ci o sas apre ci a ções:

“No pe río do de 1844 a 1848 os mi nis té ri os que su ce de ram
com pu se ram-se dos seus (o au tor fala do Par ti do Li be ral) mais no tá ve is
es ta dis tas, dos seus mais de di ca dos ali a do; to das as po si ções de pre do mí nio 
e de in fluên cia fo ram por eles ocu pa das; as câ ma ras da vam-lhes qua se unâ -
ni me apo io; e en tre tan to a dou tri na atu al men te ace i ta acer ca do Po der Mo de -
ra dor, dou tri na tão re pug nan te aos prin cí pi os do re gi me par la men tar, foi
por al guns de les in vo ca da, por to dos sus ten ta da e fir ma da no país: a gran de
con quis ta do veto pre si den ci al so bre os atos das le gis la tu ras das pro vín ci as, 
a in ter pre ta ção dos dois ter ços, foi por um des ses mi nis té ri os es ta tu í da.

Expli ca re mos es ses fe nô me nos como nos dias da gran de luta
fa zi am os par ti do? Apre sen tá-los-emos como avil ta men to dos ca rac te res
po lí ti cos, como de nún ci as de fal ta de con vic ções e de pou ca fé nas idéi as
que apre go a vam? Lon ge de nós se me lhan te in jus ti ça, que de sa i ra ria o ca rá ter
na ci o nal; não; cha ma dos ao po der os ho mens des sas opi niões, acha vam-se
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to lhi dos pela ten dên ci as que en con tra vam; ain da não era o tem po das suas
idéi as, ain da a so ci e da de não sen tia a jus te za, a ne ces si da de de las, e os obri -
ga va a re cu ar. De ve ri am ter lar ga do o po der? Mas o po der era-lhes uma du pla 
ga ran tia, já por que os li vra ria, a eles e aos seus co-par ti dá ri os, da pre pon de -
rân cia de ho mens que a ce gue i ra das pa i xões po lí ti cas lhes re pre sen ta va
como fa ta is; já por que pen sa vam as sim im pe dir que a ten dên cia con tra a
qual lu ta vam con ti nu as se em no vas ma i o res con quis tas.

Entre tan to eles pró pri os a ser vi am. Qu an do, na dis cus são do
voto de gra ças, quis o Se na do apre sen tar uma in di ca ção de po lí ti ca di ver sa
da que pelo go ver no era anun ci a da, foi por este tra zi da a cam po a von ta de
im pe ri al, como de ven do, pelo aca ta men to que in fun dia, co i bir essa in di ca ção:
quan do um se na dor dis se al gu mas ver da des teó ri cas acer ca da mo nar quia
real e da pes so al, mil ca pí tu los se er gue ram, de ram-se mil in ter pre ta ções às
suas pa la vras de modo a mo ver en re dos ab sur dos no re gi me re pre sen ta ti vo;
quan do se apre sen ta ram aos ele i to res per nam bu ca nos as can di da tu ras dos
srs. Chi chor ro e Fer re i ra Fran ça, não du vi da ram quan do, en fim, fo ram
apre sen ta das ao Se na do as car tas im pe ri a is des ses dois se nho res, quan do o
Se na do quis dis cu tir a va li da de da ele i ção per nam bu ca na, afa di ga ram-se na 
lida in sa na de tor nar odi o so o Se na do, apre go an do que que ria de sa ten der a
cor te e cas sar car tas im pe ri a is!

Eram ho mens de opi niões li be ra is! Cri mi ná-los-emos? Não, pois
sa be mos que o po der im põe ne ces si da des, que há ten dên ci as so ci a is im pe ri o sas, 
que os par ti dos têm ar ras ta men to ir re sis tí ve is. Ora, a ten dên cia de to das as
for ças e de toda a opi nião cor ria nes se sen ti do; a at mos fe ra que a to dos nos
ro de a va, em que to dos vi vía mos, era essa, es tá va mos em ple na re a ção.

Fir mou-se en tão a dou tri na de que os atos do Po der Mo de ra dor
não po dem ser dis cu ti dos, pois são pri va ti vos da Co roa, que é sa gra da e
ir res pon sá vel. Esta be le ceu-se que nes ses atos o mi nis tro re fe ren da dor
ob ser va como mar chou pas sí vel sem res pon sa bi li da de al gu ma, nem mes mo 
a que re sul ta das dis cus sões pe ran te o ju í zo da ra zão na ci o nal. Embal de se
di zia que a ru bri ca im por ta va a res pon sa bi li da de, que de via o mi nis tro, a
bem do país, exa mi nar o ato, e, se o achas se con trá rio aos pú bli cos in te res ses,
de via, por le al da de à Cons ti tu i ção, e até por le al da de á Co roa, ne gar-lhe
essa ru bri ca; em bal de di zia. “Ca lai-vos, res pon di am: o até da pri va ti va atri -
bu i ção do Impe ra dor, e o Impe ra dor é in vi o lá vel e sa gra do; ca lai-vos; pois
nós mi nis tros tam bém nos ca la mos; re fe ren da mos, como sim ples ofi ci a is de 
se cre ta ria; a nos sa re fe ren da é uma fór mu la vã. Ca lai-vos.”

No in te res se ge ral dos par ti dos re gu la res achei ten dên cia a
dis po si ção para fa zer-se uma lei de ele i ções.

Bem com pe ne tra do de que era in dis pen sá vel sub tra ir as ele i ções
aos es bir ros de po lí cia, sob cuja tu te la ha vi am sido pos tas pe las ins tru ções
do 1º de maio de 1842, em pre guei-me com fer vor na con fec ção da lei ele i to ral.
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Devo con fes sar que os con ser va do res não pu se ram em ba ra ço a
esta lei, que ao con trá rio pro cu ra ram me lho rar.

A ex pe riên cia lhes ti nha fe i to sen tir que ha via dois gu mes na
es pa da ele i to ral do de cre to de 4 de maio de 1842.

Pa te re le gem tu ipse tu lis ti, di zi am os li be ra is os li be ra is ar vo ra dos
em sub de le ga dos e de le ga dos de po lí cia, ex clu in do le gal, man sa e pa ci fi ca -
men te das câ ma ras os che fes con ser va do res, que ha vi am fa bri ca do as ins -
tru ções em vi gor.

Quem es tu dar os de ba tes do Se na do ve ri fi ca rá que, sem o au xí lio 
po de ro so do sr. Car ne i ro Leão, o go ver no te ria fi ca do ar ma do com as ins tru -
ções de 4 de maio de 1842 para des pa char li vre men te os de pu ta dos.

O sr. Car ne i ro Leão ha via com pre en di do que era in dis pen sá vel
co arc tar a oni po tên cia do go ver no pes so al e re a bi li tar o sis te ma re pre sen ta ti vo.

A ex tre ma con si de ra ção com que o ilus tra do se na dor, no seu fo lhe to 
in ti tu la do Fac ção Áu li ca, que já men ci o nei , tra tou a de pu ta ção li be ral de Mi nas 
liga-se a este pro ce di men to no Se na do e à po lí ti ca do seu úl ti mo Mi nis té rio.

Mu i to te ria ga nho o país se ani mo si da des pes so a is não hou ves sem
em ba ra ça do em 1846 a fu são dos bra si le i ros, que co nhe ci am as mi sé ri as do
go ver no pes so al e de se ja vam pôr-lhes ter mo.

Que o sr. Car ne i ro Leão fez tudo para que essa fu são se re a li zas se
pro vam de so be jo os fa tos re fe ri dos.

Mem bro da co mis são de po de res com os sr. Antô nio Car los e
Urba no, eu em pre guei os ma i o res es for ços para que se ga ran tis sem na lei a
li ber da de do voto e ver da de da ele i ção . Na pro pos ta so bre as in com pa ti bi -
li da des, apre sen ta das en tão, o meu hu mil de nome cor re as so ci a do ao do
ilus tre pa u lis ta, sr. Ga bri el José Ro dri gues dos San tos.

Pro mul ga da em 19 de agos to de 1846, é a lei ele i to ral tal vez o
úni co pa drão que a le gis la tu ra de 1845 a 1846 le van tou às idéi as li be ra is: foi
tra ba lho da ses são de 1845.

Se a lei de 3 de de zem bro atra ves sou in có lu me este pe río do,
as se gu ro-vos que não foi por fal ta de di li gên cia da mi nha par te

Gu ar da da Cons ti tu i ção e das leis, não per di oca sião de con de -
nar as vi o lên ci as pra ti ca das con tra os ci da dãos.

A pri são ar bi trá ria é uma das ma i o res cha gas da atu a li da de.
É ri sí vel que as pi re mos aos fo ros de povo li vre e alar de e mos as

ga ran ti as con sa gra das na Cons ti tu i ção en quan to, a pre tex to de ave ri gua ções, o 
ci da dão pode ser in de fi ni da men te con ser va do na pri são pela au to ri da de
po li ci al, en quan to o sub de le ga do, amo ví vel ad nu tem, es ti ver re ves ti do de
atri bu i ções ju di ciá ri as mais am plas que as do ma gis tra do vi ta lí cio

“A pri são ar bi trá ria, diz ain da o eru di to sr. dr. Ro cha, com to dos
os es cân da los das pa i xões mes qui nhas de mil agen tes pren de do res, com
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todo o des dém pela sor te das ví ti mas, pelo so fri men to dos ci da dãos; a pri são
ar bi trá ria , con tra a qual não há se não um re cur so, a car ta de em pe nho, tal
foi o prin cí pio de uma or ga ni za ção po li ci al ir res pon sá vel, so be ra na, que só
de pen de do go ver no, que só ao go ver no dá con ta de si”.

Bem que re ti ra do do cam po das dis cus sões po lí ti cas, os ana is da
épo ca con ser vam ves tí gi os de que pro cu rei sem pre res guar dar con tra os
hor ro res da pri são ar bi trá ria as ga ran ti as in di vi du a is do ci da dão.

Apre sen ta rei em exem plo no se guin te pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, de que eu era mem bro com os srs. Antô nio Car los e Urba no.

Eu dava o meu voto aos mi nis tros de 2 de fe ve re i ro nas ques tões
de con fi an ça mas não he si tei em le van tar a voz em de fe sa de um opri mi do
e in fe liz anis ti a do.

PARECER

 À Co mis são de Cons ti tu i ção e Po de res foi pre sen te o re que ri -
men to de Edu ar do Fran cis co No gue i ra Ange lim, que pede ser res ti tu í do à
sua li ber da de e re ti ra do do pre sí dio de Fer nan do, em que se acha con tra a
lei. E, con si de ran do a co mis são:

1º) Que o su pli can te, ten do sido im pli ca do na re be lião do Pará,
foi anis ti a do pelo de cre to de 22 de agos to de 1840 e obri ga do, na for ma do
art. 2º do dito de cre to, a re si dir tem po ra ri a men te onde a au to ri da de lhe
in di cas se;

2º) Que, su je i tan do-se a esta con di ção e as si na do o ter mo com pe -
ten te de re si dir no Rio de Ja ne i ro, e não po der vol tar para o Pará se não no
fim de 10 anos, foi para aqui man da do pelo pre si den te da que la pro vín cia, e
apre sen tou-se à au to ri da de com pe ten te; mas que no fim de pou co dias foi
pre so, re me ti do para a for ta le za e de po is em bar ca do, no dia 1º de agos to de 
1841, para a ilha de Fer nan do;

3º) Que, ten do o su pli can te cum pri do a con di ção da anis tia, e
sur tin do ela por con se guin te o de vi do efe i to, sem po der res cin dir-se se não
no caso de que brar o su pli can te o ter mo, fato pelo qual per de ria o gozo da
anis tia con ce di da, mas nun ca po de ria ser pu ni do sem sen ten ça;

4º) Que, la van do a anis tia to dos os cri mes po lí ti cos para que fora 
con ce di da, e não ha ven do o su pli can te pra ti ca do ne nhum ou tro que o su je i -
tas se à ação das lei, fora o ato do mi nis tro que o con de na ra a um de gre do
um per fe i to aten ta do con tra a li ber da de in di vi du al;

5º) Que as sim o tem pen sa do o atu al mi nis tro da Jus ti ça, fa zen do 
vol tar para Go iás ao dr. Fran cis co Sa bi no Alves da Ro cha Vi e i ra, que aí es ta va
em con se qüên cia do ter mo que as si na ra de re si dên cia, do for te de Prín ci pe
da Be i ra, na Pro vín cia de Mato Gros so, para onde o ar re mes sa ra in jus ta e
vi o len ta ar bi tra ri e da de:
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É de pa re cer que seja o re que ri men to do su pli can te re me ti do ao
mi nis tro da Jus ti ça, para lhe de fe rir na for ma da Cons ti tu i ção e leis.

Paço da Câ ma ra, 14 de fe ve re i ro de 1845, – A. C. Ri be i ro de A. M.
e Sil va – T. B. Oto ni – U. S. Pes soa de Melo.

Este pa re cer foi apro va do em 22 de abril de 1845; e eu su pu nha
ter pro du zi do os seus na tu ra is efe i tos quan do, anos de po is, sou be que o sr.
Ange lim era con ser va do com os con de na dos no pre sí dio da ilha de Fer nan do.

O sr. Edu ar do Ange lim, sem ou tra sen ten ça con de na to ria, lá
es te ve 10 anos com sua fa mí lia, e lá en lou que ceu de de ses pe ro sua in fe liz
se nho ra.

E o in fe liz, que fora ile gal men te para o inós pi to por to do Prín ci pe
da Be i ra, lá su cum biu!

Sem ser jul ga do e sem sen ten ça con de na tó ria, lá está tam bém na
ilha de Fer nan do há mais de oito anos Vi cen te de Pa u lo, que pode ser mu i to 
cri mi no so, mas que tem di re i to a ser con si de ra do ino cen te en quan to ou tra
co i sa não dis se rem os tri bu na is.

Oxa lá que fos sem ra ras as vi o lên ci as des ta or dem!
Só por es cár nio ao bom sen so se pode con si de rar li vre um país

em que tais aten ta dos se pra ti cam.
Se gun do lor de Pal mers ton dis se no Par la men to, em Ná po les, o

mal con sis te es sen ci al men te em que o go ver no é a po lí cia e a po lí cia é o
go ver no.

Srs. ele i to res, vós bem o sa be is, no Bra sil quem diz go ver no diz
po lí cia, e, o que é pior ain da, quem diz po lí cia diz Po der Ju di ciá rio.

Por hon ra da ci vi li za ção é pre ci so que en tre mos nas con di ções
nor ma is do sis te ma re pre sen ta ti vo. 

Foi no ano de 1844 que me cou be a gran de felicidade de con tri -
bu ir para um fato im por tan tís si mo que ocor reu du ran te o Mi nis te rio de 2
de fe ve re i ro.

Foi no ano de 1844 que me cou be a gran de fe li ci da de de con tri bu ir
para o fato im por tan tís si mo que ocor re du ran te o mi nis tro de 2 de fe ve re i ro.

Ine ga vel men te o ser vi ço mais re le van te que pres tou ao país o
mi nis té rio de 2 de fe ve re i ro foi a pa ci fi ca ção do Rio Gran de do Sul.

Com ra zão o Sr. Sa les Tor res-Ho mem se ex ta sia di an te do tão
prós pe ro acon te ci men to.

Diz ele:
Em bre ve foi apa ga do o ter rí vel in cên dio que a tan to tem po

de vo ra va S. Pe dro do Sul, e fir ma va a con cór dia nes sa pro vín cia, que o
Impe ra dor pode en tão vi a jar so bre ca mi nhos jun ca dos de flo res, na que les
mes mos lu ga res onde ape nas dois anos an tes só en con tra ria os ras ti lhos da
re be lião e os des tro ços san gren tos dos com ba tes. Bas tou a for ça mo ral de

352 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



nos sa mo de ra ção e de nos sa le al da de; bas tou a as cen dên cia de nos sos prin -
cí pi os de na ci o na li da de, de fra ter ni da de e con ci li a ção, para que ca ís sem as
ar mas das mãos da que las a quem um de cê nio de por fi a das lu tas, tan tos
exér ci tos e ri que zas des tru í dos não pu de ram do mar.

Quos ne que Tydi des, nee La ris so e us Achil les,
Non anni do mu e re, non mil le ca ri nae.

                        VIRGÍLIO

Enta bu la das em 1844 com o sr. Con de de Ca xi as ne go ci a ções
para a pa ci fi ca ção do Rio Gran de do Sul, o go ver no de Pi ra ti ni man dou um
emis sá rio ao Rio de Ja ne i ro.

Este emis sá rio, que hos pe dei em mi nha casa, foi por ta dor de
uma car ta que me di ri gia o bra vo sr. ge ne ral Davi Ca na var ro e co mu ni ca ções
do go ver no re pu bli ca no.

Ha via os rio-gran den ses pro pos tos ao Go ver no Impe ri al o re co -
nhe ci men to da re pú bli ca de Pi ra ti ni me di an te a fe de ra ção como o Impé rio.

Dado que não che gas se a acor do com o Go ver no Impe ri al, eu era 
con sul ta do so bre a pos si bi li da de de fa zer re a pa re cer na pro vín cia de Mi nas, 
para o que se nos ofe re ci am os me lho res ofi ci a is rio-gran den ses para vi rem
co man dar os in sur gen tes de Mi nas.

Se eu te nho hor ror à guer ra ci vil, mais me as sus ta ain da o apar -
cel amen to do Bra sil. Nun ca fui se pa ra tis ta.

Com o di re i to das gen tes do sé cu lo atu al a ma i or das des gra ças
para uma na ção é ser pe que na.

Por isso nu tri sem pre os mais sin ce ros de se jos de que o Rio
Gran de se não des ta cas se do grê mio bra si le i ro

Ambi ci o na va ver os rio-gran den ses li vres, re for çan do o par ti do
li be ral das ou tras pro vín ci as ir mãs.

Já se vê, po rém que eu não po dia com pre en der pa ci fi ca ção sem
que aos rio-gran den ses li vres se con ce des se cap tu la ção hon ro sa.

A opor tu ni da de era mag ní fi ca, cer to como eu es ta va das dis po si ções 
con ci li a do ras do go ver no. 

Eu te mia que se a pa ci fi ca ção se adi as se vi es se a ter lu gar sob o
do mí nio dos Cé sa res, como a de Var só via ou de Pe ru sa.

Em con se quen cia, sem di zer pa la vras aos mi nis tros acer ca da
fe de ra ção pro pos ta, anun ci ei a Ca na bar ro que tal idéia se ria por cer to ra pu -
di a da.

Ao mes mo tem po fiz ao ge ne ral rio-gran den se uma ex po si ção
fran ca e leal acer ca do es ta do da opi nião em Mi nas e S. Pa u lo, in for man do
com ver da de que dali os rio-gran den ses não de vi am es pe rar a me nor di ver são.
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Cha mei a aten ção de Ca na bar ro para o fato de te rem es ta do no
po der che fes li be ra is de Mi nas e S. Pa u lo, e te rem fe i to aos rio-gran den ses
li vres a mes ma guer ra que lhes fa zi am os con ser va do res.

E, de mons tran do que os rio-gran den ses es ta vam iso la dos, lhes
de cla rei que só po di am con tar para a exe cu ção do seu in ten to com o va lor e
re sig na ção de que a nove anos da vam bri lhan tes exem plos.

Vol tan do ao Rio Gran de o emis sá rio, teve lu gar a pa ci fi ca ção da
pro vín cia.

Em se gui da o dis tin to sr. ge ne ral Davi Ca na bar ro de cla rou-me que
a mi nha car ta foi fa rol que le vou ao de se ja do por to aos rio-gran den ses li vres.

Eis tex tu al men te o que me es cre veu o ilus tre rio-gran den se:
“Ilmo. sr. Te o fi lo Be ne di to Otto ni – Se a mais tem po não te nho

res pon di do à es ti ma da car ta que V. S. se dig nou di ri gir-me em 24 de setembro 
do ano fin do, tem sido essa fal ta de vi da a es cas sez de um se gu ro meio pelo
qual fi zes se che gar às mãos de V.S. a mi nha res pos ta. Ago ra, po rém, con tan do
com o fa vor do meu ilus tre ami go o sr. José Si meão de Oli ve i ra, por cuja
inter ven ção es pe ro que V. S. não de i xe de hon rar-me com as le tras, vou
pagar uma dí vi da em que es ta va para com V. S.

“To man do em alta con si de ra ção as sá bi as re fle xões de V.S. fi quei 
con ven ci do da im pos si bi li da de de le var a efe i to a de se ja da fe de ra ção des ta
pro vín cia, pela qual fer vo ro sos pug na ram mais de nove anos os rio-gran -
den ses li vres, tan to mais as se gu ran do V. S. que só de vía mos con tar com os
nos sos imãos de ar mas, por isso que ne nhu ma co ad ju va ção nos pro vi ria
dos ho mens que em 1842 lu ta ram em S. Pa u lo e Mi nas a fa vor dos mes mos
prin cí pi os, e que fi nal men te os pró pri os che fes do par ti do pro gres sis ta
quan do no po der fa zem a mes ma guer ra que os re gres sis tas. Apre ci an do,
pois, a fran que za de V. S. e leal ex po si ção que me faz do es ta do ge ral das
co i sas, me con ven ci a em pre gar os meus es for ços e di mi nu ta in fluên cia na
ter mi na ção da guer ra que por tan to tem po de vas tou as be las cam pi nas des te
con ti nen te, po den do as se gu rar a V. S. a sua car ta foi o fa rol que con du ziu
os con ti nen tis tas ao de se ja do por to.

“Oxa lá que esse tão re le van te ser vi ço por V. S. pres ta do em fa vor do
bem ge ral e da li ber da de fos se um dia lem bra do pelo go ver no com o mes mo apre ço
com que o re cor dam os rio-grandenses li vres.

“Des ne ces sá rio se ria re la tar a V. S. as con di ções que fo ram ter mi -
na das essa im por tan te ques tão, vis to que de las es ta rá V.S. ci en ti fi ca do.

“Hoje me acho re ti ra do a vida pri va da, e por isso so men te com
as in fluên ci as de um par ti cu lar; po rém mes mo as sim me ufa nei se ti ver oca -
sião de exe cu tar as or dens de V. S., de quem com o mais alto apre ço e con si -
de ra ção me fir ma do aten to ve ne ra dor e cri a do. 

“Davi Ca na bar ro.
“Fa zen da da Ale gria, 20 de maio de 1845.”
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Com a pa ci fi ca ção do Rio Gran de de via crer-se que o Par ti do
Li be ral sa ís se da qua ren te na.

E que, ten do dado tes te mu nho do seu afer ro a Cons ti tu i ção,
ser-lhe-ia per mi ti do len ta e pro gres si va com que ha via ini ci a do a ma i o ri da de.

Vã es pe ran ça!
De 1845 em di an te, diz o meu ami go o sr. Tor res-Ho mem, foi o

cor po le gis la ti vo tra ta do sem a mí ni ma con si de ra ção; ga bi ne tes se com pu -
se ram fora de sua in fluên cia, e até sem ciên cia sua: o mi nis tro in cum bi do de 
os or ga ni zar pro pu nha em pa lá cio os no mes da que le com quem lhe con vi nha
ser vir, de acor do com o voto par la men tar; es ses no mes eram re je i ta dos;
lem bra va ou tros, de po is ou tros, até que fi nal men te, es go ta da a lon ga lis ta
dos mi nis tros im pos sí ve is, o go ver no pes so al com pu nha uma amál ga ma de 
en ti da des he te ro gê ne as, onde ape nas um ou ou tro li be ral era in clu í do, para
que se não dis ses se que o pen sa men to do mi nan te no par la men to ha via sido 
de sa ten di do.

Era isto guar dar le al men te as re gras e ob ser var as con di ções que
pres cre ve o re gi me re pre sen ta ti vo. O que de via-se es pe rar de ga bi ne tes
as sim for ma do, re ta lha dos en tre si por di ver si da de de opi niões, de bi li ta dos
e de sa cre di ta dos logo ao nas cer por es ses ger mes de des tru i ção que tra zi am 
no pró prio seio? Por ou tro lado, o que po di am as câ ma ra fa zer de útil e de
gran de, ten do em fren te de si mi nis té ri os em que seu prin cí pi os não eram
con ve ni en te men te re pre sen ta dos, e que mal po de ri am dar im pul so, di re ção 
e sis te ma a seus tra ba lhos, na ve gan do eles pró pri os a lu di brio de to dos os
ven tos?

Por mu i to tem po a Câ ma ra dos De pu ta dos de vo rou em si lên cio
esta in fra ção cla mo ro sa da Cons ti tu i ção, que es te re li za va seus es for ços e a
ini bia de cum prir os gra ves em pe nhos que ha via con tra í do para com a na ção.
Mas ela sa bia que só ti nha que op tar en tre a su je i ção à in fluên cia in cons ti tu -
ci o nal da Co roa, ou en tão a guer ra ci vil, o des mo ro na men to do país, efe i tos
ine vi tá ve is da re a bi li ta ção ime di a ta dos após to los do ab so lu tis mo, com
quem já se ti nha fe i to as pa zes em com quem se ame a ça va quo ti di a na men te.

Se o Par ti do Li be ral ama e res pe i ta os prin cí pi os da or ga ni za ção
po lí ti ca que abra ça mos, tam bém con sa gra igua is sen ti men tos à or dem e
paz; e não que ria expo-la a me do nhas con tin gên ci as, rom pen do logo com o
po der fá tuo e de sas si sa do, que não olha ria as con se quên ci as de sua vin gan ça.
Cum pri-lhe, no in te res se do país, ter pru dên cia por si, e por quem a não ti nha;
cum pria-lhe de dois ma les pre fe rir o me nor, e dar tem po ao tem po, es pe -
ran do da mes ma cir cuns pec ção de sua con du ta, da di u tur ni da de de sua
pa ciên cia e dos tri un fos pa cí fi cos da ra zão pú bli ca que se che gas se a ace i tar
fre quen te men te o go ver no da cons ti tu i ção com to dos os seus co ro lá ri os.

Assim cor reu este pe río do mo nó to no da vida par la men tar até a
aber tu ra da ses são de 1848, em que pe ran te a Câ ma ra do De pu ta dos um
novo ga bi ne te com pa re ceu, mo sa i ca men te com pos to como os an te ri o res,
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com a di fe ren ça, po rém que uma de suas fac ções, pre pon de ran te men te,
pelo vi sí vel apo io de alta per so na gem, ame a ça va ar ro gan te men te in ver ter a 
si tu a ção po lí ti ca, que ela la bo ri o za men te fun da ra e to ma va a pe i to con ser var.

Des ta vez a re sig na ção da Câ ma ra de via ter li mi te; o que se ata -
ca va era a ban de i ra mes ma de sua po lí ti ca; o que cor ria pe ri go era a or dem
de co i sas que os acon te ci men tos ha vi am jus ti fi ca do e le gi ti ma do, e eu cuja
ma nu tan ção es ta vam com pro me ti das sua fé e sua hon ra. Uma vo ta ção so le ne 
e hos til ao pre si den te do con se lho de ar re pen di dos, e a im pres são da nova
as sus ta do ra da re vo lu ção de Pa ris, que na que le mes mo tem po aqui che ga ra,
de ter mi na ram o re pos te i ro ir ri ta do a de mi tir a sua pe sar o mi nis té rio, e a
es co lher ou tro me nos de ses ti ma do, que pro vi so ri a men te tran qui li zas se a
opi nião até o ter mo da ses são le gis la ti va.

A no me a ção do ga bi ne te Pa u la Sousa não era com efe i to mais do 
que um ar mis tí cio, um es pa ça men to da luta que se ia tra var com o Par ti do
Cons ti tu ci o nal. A cor te, ven do ar der as bar bas de Uga le gon te, re cu a va, po -
rém não de sis tia de seu pro je to, e an tes cada vez mais sus pi ra va pela vol ta
de seus bons ali a dos, os se cre tá ri os da mo nar quia sem tram bo lho. Mas
quan tas de cep ções e per fí di as não era mis ter em pre gar para re ter o mi nis té rio
no seu pos to até o en cer ra men to da as sem bléia, e isto quan do por ou tro
lado o re du zi am a mais mi se rá vel nu li da de!

Antes de dois me ses já o véu da ilu são es ta va roto para o pri me i ro
mi nis tro Pa u la Sousa, con tra ri a do em suas vis tas, im pos si bi li ta do de obrar,
e que só se pre ten dia de i xar a res pon sa bi li da de do go ver no, sem a re a li da -
de da ação.

Tar de ele re co nhe ceu o laço ar ma do à sua boa fé; e, ten do de bal de
ins ta do pela demis são, re ti rou-se a pre tex to de mo lés tia, e foi ocul tar em S.
Do min gos pro fun dos des gos to sos, de i xan do seus co le gas en tre gues á tra i ção e 
aos de sa ca tos de re pos te i ro. Aqui lo de que não ha via ain da exem plo nas
mo nar qui as mo der nas, a cri a da gem da casa do rei ul tra jar im pu ne men te os
de pó si tos do go ver no da na ção, es ta va re ser va do a esta tris te épo ca. Um dia 
era o ca ma ris ta da câ ma ra que en xo ta va os mi nis tros de pa lá cio como a
cães, ve da va-lhe bru tal men te o aces so jun to à pes soa do mo nar ca, ou tro dia 
era o mé di co de Sua Ma jes ta de que vi nha van glo ri ar-se em ple no par la men -
to das hu mi lha ções que os vira so frer, e co bri-los de im pro pé ri os e de es cár -
nio. E esse ca ma ris ta não teve a mí ni ma ad mo es ta ção, e esse mé di co foi pro -
mo vi do ao lu gar de di re tor da es co la de me di ci na, sem em bar go da opo si -
ção dos mi nis tros, a quem aca ba va de en xo va lhar pu bli ca men te! A re com -
pen sa do in sul to co me ti do foi a sa tis fa ção que se deu às que i xas dos mem -
bros de um dos po de res do Esta do! Fal ta va-nos mais este opró brio!

Entre tan to o ga bi ne te, ma ni e ta do, e a quem cal cu la da men te
re cu sam-se as me di das ne ces sá ri as para o bom de sem pe nho de suas fun ções,
con ser va-se essa po si ção anô ma la e ver go nho sa, re ce an do, di zia-se, des co brir
a Co roa nas ex pli ca ções que fos se por ven tu ra obri ga do a dar ao cor po le gis -
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la ti vo so bre as ca u sas de sua de mis são. Que fal ta de com pre en são das ver -
da de i ras re gras da mo nar quia re pre sen ta ti va!

Sem dú vi da é obri ga ção dos mi nis tros am pa rar a Co roa com seu
cor po, as su mir a res pon sa bi li da de in te i ra dos atos do go ver no, ou seja,
vo lun ta ri a men te pra ti ca dos, ou exo tor qui dos á sua fra que za e à sua de fe -
rên cia para com a von ta de da pes soa real. Mas, se essa en ti da de in vi o lá vel,
sa in do de sua es fe ra pró pria, e in va din do os po de res ati vos que a Cons ti tu i -
ção con fi ou a mi nis tros res pon sá ve is, tor nas se im pos sí vel a ta re fa des tes,
en tão o caso se ria di fe ren te; en tão se ria de seu de ver aban do nar sem de mo ra
o go ver no e ex por sem re bu ço às câ ma ras os mo ti vos por que o fi zes sem. É
um mal que a Co roa seja pos ta a des co ber to; nin guém o nega; mas não é
ou tro mal mil ve zes ma i or que o sis te ma cons ti tu ci o nal seja fal se a do em um 
dos seus pon tos mais vi ta is, sem que o país o sa i ba, sem que a opi nião
pú bli ca pos sa fa zer vol tar o seu po der trans vi a do ao li mi te em que se deve
con ter?

Nos pe río dos que aca bo de trans cre ver do Li vro do povo o seu
ilus tre au tor de se nhou com o pin cel de Tá ci to ou de Gibb son as úl ti mas ce nas
do dra ma que co me çou em 2 de fe ve re i ro de 1844.

Na ci ta ção que fiz al gu mas ob ser va ções mais enér gi cas são fi lhas 
das pa i xões do tem po; por isso não po dem ser vir de ar gu men to con tra a
na tu ral ame ni da de de es pí ri to de meu ilus tre ami go.

De se jei su pri mi-las, por me pa re cer que sa i am dos li mi tes es tu -
da da men te guar da dos nes te es cri to.Mas um pa la vra que fos se omi ti da po dia
pre ju di car o bri lhan te do co lo ri do e o in ci si vo da crí ti ca, em que tan to se
avan ta ja va o Li vro do povo.

No en tan to, para pro var que não cri a va an tes de ima gi na ção, eu
es ta va obri ga do a ci tar as au to ri da des con tem po râ ne as dos fa tos a que aludia,
e que de les po di am di zer: – Qu o rum pars mag na fui – eis o mo ti vo da citação
tex tu al.

Eu de ve ria, para vos in te i rar ca bal men te do meu modo de en ca rar
a si tu a ção po lí ti ca na que la épo ca, adi ci o nar a este ca pí tu lo um dis cur so que
pro fe ri na Câ ma ra do De pu ta dos con de nan do a or ga ni za ção do mi nis te rio
pa la ci a no de 29 de se tem bro de 1848 e de nun ci an do fa tos se me lhan tes nas
an te ri o res or ga ni za ções mi nis te ri a is. Mas o meu dis cur so se ria ape nas o
pá li do re fle xo do que aca bo de trans cre ver; e , se fez al gu ma sen sa ção em
1848, por que ou bon da de para co mi go, ou para de mi nha fra que za ti ra rem
o par ti do em fa vor da po lí ti ca a que es ta vam ads tri tos, al guns ilus tres
ad ver sá ri os de ram im por tân cia ao meu pro nun ci a men to.

Mal to quei nas flo bri as do go ver no pes so al o dis tin to sr. Carvalho
Mo re i ra, hoje nos so mi nis tro em Lon dres, ex cla mou: - Jac ta est alea!
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E o ilus tra do sr. Van der lei! Argu men tan do com meu si lên cio an -
te ri or, quis trans for mar em acon te ci men to po lí ti co as mi nhas mo des tas con -
si de ra ções, das qua is por pou co não con clu iu que a pá tria es ta va em pe ri go.

To cou alar ma no seu acam pa men to, di zen do as tu ci o sa men te que 
Aqui les ha via sa í do da sua ten da.

Co i ta do do Aquiles do sr. Van der lei! Como a me lhor von ta de
nes tes ca sos é in su fi ci en te, nada pode con tra os He i to res que de fen di am a
pra ça si tu a da; viu os seus ali a dos le van ta rem o cer co, sem que es ti ves sem
de acor do com al gum Si non pa la ci a no, e ao con trá rio de i xa do em po der dos 
Pa ris oli gar cas e cor te sãos a He le na que pre ten di am li ber ta, que era a Cons -
ti tu i ção.

O Aquiles do sr. Van der lei teve de vol tar ao Sey ros da abs ten ção e
do si lên cio, e oito anos não fo ram ex pli ca ção bas tan te para apla car a có le ra
dos de u ses.

Tan te a e ne ani mos co e les ti bus irae
O dis cur so a que te nho alu di do está no Jor nal do Co mér cio de 3 de 

ou tu bro de 1848.

XI
AINDA O GOVERNO PESSOAL

À par te a fic ção cons ti tu ci o nal que aca to como devo, ne nhum
bra si le i ro mais cons ci enciosamente faz hon ra às re tas in ten ções e ele va -
ção de es pí ri to que eno bre cem a au gus ta pes soa que de pre sen te ocu pa o
tro no do Bra sil.

Como cons ciên cia de que nem os meus lá bi os nem a mi nha pena
se con ta mi na rão ja ma is com as mi sé ri as da ba ju la ção, es pe ro que nin guém
po nha em dú vi da a sin ce ri da de do ju í zo que aca bo de emi tir.

Se as qua li da des mo ra is dos mo nar cas por si so men te sig ni fi cas sem 
bom go ver no, bem es ta ria a nos sa pá tria.

Po rém o mal que nes ta car ta te nho por ve zes de nun ci a do é in de -
pen den te das in di vi du a li da des, por que é um ví cio or gâ ni co do sis te ma.

Con for me a Cons ti tu i ção art. 102 o Impe ra dor deve exer ci tar o
Po der Exe cu ti vo pe los seus mi nis tros de Esta do.

Se, em vez de gui ar-se pelo pre ce i to cons ti tu ci o nal, con sen tem os 
mi nis tros em que so men te se lhes con ce da a po si ção de me ros co pis tas e
ama nu en ses do pa lá cio, bem se vê que a mo nar quia cons ti tu ci o nal fi ca rá
trans for ma da na mo nar quia pes so al, que de bal de de nun ci ou o dis tin to
mi ne i ro o sr. se na dor Vas con ce los.

A pa la vra go ver no é si nô ni mo de go ver no res pon sá vel: se a en ti -
da de in vi o lá vel e ir res pon sá vel go ver na pes so al men te, de duas uma: ou se
há de anu lar a in vi o la bi li da de do mo nar ca, ou se há de ad mi tir o ab so lu tis mo.
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No Se na do, a 28 de maio de 1832, di zia o sr. Mar quês de Bar ba ce na: 
“O Po der Mo de ra dor é uma ino va ção no sis te ma cons ti tu ci o nal e 

in com pa tí vel com a ivi o la bi li da de do mo nar ca, a qual só pode exis tir quan do
to dos os atos des te são re fe ren da dos por um mi nis tro res pon sá vel.”

O no bre mar quês, por não ad mi tir a res pon sa bi li da de mi nis te ri al 
para os atos do Po der Mo de ra dor, con clu ia lo gi ca men te que este po der é
in com pa tí vel com a in vi o la bi li da de do mo nar ca. É uma de mons tra ção por
ab sur do da res pon sa bi li da de mi nis te ri al em todo o caso.

Se dis se que o ab so lu tis mo do Po der Mo de ra dor está no ad ver bio
pri va ti va men te que no art. 98 ex pri me o modo da de le ga ção.

Ao ad ver bio pri va ti va men te do art. 98 do modo mais con ve ni en te
o ad ver bio li vre men te do art. 101, § 6º. A no me a ção e de mis são dos mi nis tros 
é a úni ca atri bu i ção que o Po der Mo de ra dor exer ce sem res pon sa bi li da de
de nin guém. Que ou tra sig ni fi ca ção pode ter o li vre men te do art. 101, § 6º?

Eu es tou con ven ci do de que no âni mo cons ti tu ci o nal do sr. D.
Pe dro II não se ani nha a mais re mo ta idéia de usur pa ção.

É a sub ser viên cia dos mi nis tros e cor te sãos, que pro cla mam
unís so nos a oni po tên cia im pe ri al, quem per ver teu com ple ta men te a nos sa
for ma de go ver no.

Os srs. Mar quês de Pa ra ná e con se lhe i ro Bar bo sa pro fli ga ram na
im pren sa e na tri bu na os ex ces sos da fac ção áu li ca, in cul can do-a como
de no mi na do ra, e a mim pró prio tal vez me es ca pas sem ex pres sões aná lo gas.

Há fla gran te ine xa ti dão e in jus ti ça em uma tal im pu ta ção.
O Impe ra dor não é nem foi do mi na do pela fac ção áu li ca ou por

fa vo ri tos e vá li dos, que nun ca teve e que pa re ce fa zer es tu do de os ten tar
que não tem.

O sr. Au re li a no se Sou sa e Oli ve i ra Cou ti nho foi sa cri fi ca do em
1843 e 1848 às exi gên ci as dos con ser va do res com um de sa pe go que em
nada se as se me lha va a es sas efu sões do co ra ção e gran des ex pan sões de
sen si bi li da de que em oca siões aná lo gas atri bua a Luís XVIII e Car los X.
Qu an do a re a ção le gi ti mis ta der ri bou do mi nis té rio o Du que de De ca ze,
Luís XVIII, ba nha do em lá gri mas, se des pe diu do seu mi nis tro pre di le to
des pa chan do-o em ba i xa dor da Ingla ter ra e dan do-lhe o tí tu lo de Du que.

“ao me nos aqui, me fica o teu re tra to, que não de i xa rá” – dis se
Luís XVIII, De ca ze, apon tan do para fun do do seu ga bi ne te, onde man da ra
co lo car o re tra to do fa vo ri to ape a do do mi nis tério.

Anos de po is no ga bi ne te de Car los X dava-se uma cena igual
com o Con de de Por ta lis na oca sião da de mis são do mi nis tro Mar tig nac.

O mo nar ca do Bra sil não tem mi nis tros vá li do, mas Sua Ma jes ta de
o Impe ra dor tem po lí ti ca pes so al, e a po lí ti ca dos mo nar cas consti tu ci o na is
ou tra não deve ser se não a do Par la men to.
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E, con for me as exi gên ci as da sua po lí ti ca, Sua Ma jes ta de ora se
apo ia so bre a fac ção áu li ca, ora so bre o Par ti do Li be ral, ora so bre o Par ti do
Con ser va dor.

Dá ou re ti ra aos par ti dos e aos in di ví du os o grau de pre pon de -
rân cia que jul ga con ve ni en te em qual quer emer gên cia.

Pa re ce mes mo que em cada pa ri do a po lí ti ca im pe ri al tem sen ti -
ne las avan ça das, que pro cu ram mo di fi car os vôos da opi nião e obri gam os
che fes a não to mar uma po si ção mu i to de ci si va em re la ção ao Paço. 

Não estamos e nun ca es ti ve mos sob o do mí nio da ca ma ri lha, fa -
vo ri tos ou va li dos, mas pa de ce mos de do en ça mu i to mais gra ve que es -
sas to das: é o go verno pes so al. 

E quem é o cul pa do des ta si tu a ção? Será o Impe ra dor? Não, por
cer to. Os cul pa dos so mos nós, e es pe ci al men te os mi nis tros li be ra is, con ser -
va do res e pa la ci a nos: – Nos con su les, nos con su les de su mus.

Se o sr. D. Pe dro II ti ves se tido a for tu na de en con trar en tre os
seus mi nis tros um con de de Ca vour, se ria tal vez o Vic tor Emma nu el da
Amé ri ca, e com uma po lí ti ca ge ne ro sa e ame ri ca na quem sabe se os du ca dos
do Rio da Pra ta hoje não te ri am cons ti tu í do co nos co um es ta do mais po de -
ro so do que o so nha do re i no da Itá lia.

Oh! Quem em tal caso ao me nos não se re for ma ria in cons ti tu ci o -
nal men te o art. 6º da nos sa Cons ti tu i ção, por as sim tê-lo or de na do a le ga ção 
fran ce sa.

Mas o cer to é que os nos sos ho mens de es ta do nun ca di zem ao
Impe ra dor a ver da de. Não lha di zem por que lho pro í bem a am bi ção do po der 
e o te mor de que lhes fal tem os gra ci o sos sor ri sos e boas gra ças.

Des de o ver dor dos anos o es pí ri to do mo nar ca tem es ta do pe re -
ne men te ex pos to à ação cor ro si va da li son ja.

Pe los es cri tos da épo ca atu al pu bli ca dos sob os aus pí ci os do
Mi nis tério se po dem bem ava li ar quan tos erros fu nes tos, in fil tran do-se por
to dos os po ros ofi ci a is, têm pro cu ra do ino cu lar-se no âm bi to im pe ri al.

Vi mos em 1860 em um fo lhe to que saiu dos pre los da fo lha ofi ci al
com o tí tu lo Mo nar ca e de mo cra cia pro cla mar-se que era tra di ci o nal a mo nar quia
bra si le i ra, de ri va dos do cam po de Ou ri ques os seus di re i tos e anu la das con se -
guin te men te a nos sa in de pen dên cia e eman ci pa ção.

Na cor te é te o ria ba nal que o dia 7 de abril sig ni fi ca pura e sim -
ples men te o prin cí pio do se gun do re i na do pela or dem na tu ral de su ces são.

Não que re mos com pre en der que no dia 7 de abril de 1831
povo e tro pa re u ni dos no cam po da hon ra ao gri to sig ni fi ca ti vo de - Viva 
a fe de ra ção! – quan do si mul ta ne a men te se fa zi am pro nun ci a men tos
idên ti cos e, Mi nas e Ba hia, ha vi am con su ma do uma re vo lu ção como a de 
1988 na Ingla ter ra.
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Não que rem com pre en der que a na ção que brou no dia 7 de abril
o que po dia ha ver de ins pi ra ção tra di ci o nal no pri me i ro re i na do, e mar cou
so be ra na men te as con di ções de exis tên cia do se gun do.

Não que rem com pre en der que as ins ti tu i ções no dia 7 de abril
re ce be ram nova têm pe ra, e que nes se dia foi, por an te ci pa ção, ina u gu ra da a 
re for ma fe de ra ti va ou ato adi ci o nal.

Não que rem com pre en der que a ab di ca ção pu bli ca da no ato do
em bar que para a nau in gle sa Wars pi te foi uma ins pi ra ção fe liz, mas não ato
es pon tâ neo, e que re al men te nes se dia o Bra sil ti rou o tro no ao prín ci pe
por tu guês e o de vol veu re ge ne ra do ao prín ci pe bra si le i ro.

No en tan to, em bem da mo nar quia, era este o ca te cis mo em que
Sua Ma jes ta de o Impe ra dor de ve ra ter sido edu ca do.

Pelo con trá rio, pa re ce que des de o ber ço os cor te são lhe so le tra vam 
o di re i to di vi no e os de va ne i os da le gi ti mi da de.

E os mi nis tros li be ra is e con ser va do res em vez de re ti fi ca rem o
que ha via de fa laz no di re i to pú bli co dos cor te são, por fi am, para dar ar ras
de sua or to do xia, em au men tar o elas té rio ao prín ci pe da au to ri da de, anu -
lan do cal cu la da men te tudo quan to de lon ge que seja pode pa re cer li mi ta ção 
da prer ro ga ti va im pe ri al.

Para de mons trar a pro po si ção que aca bo de anun ci a ra, é bas tante
fo lhe ar os ana is do Par la men to e re pe tir o que lá está es cri to em nome de
mi nis tros de pri me i ra pla na que aca ba vam de sair do con se lho da Co roa.

Ain da me soam os ou vi do as pa la vras pro fe ri das pelo meu ve ne -
rá vel e sa u do so ami go o sr. Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da Ma cha do e
sil va na dis cus são do or ça men to dos es tran ge i ros em 1841.

A cor di a li da de com que Sua Ma jes ta de o Impe ra dor ha via ace i ta do 
a co o pe ra ção dos Andra das e de seus ami gos, para le var-se a efe i to a ma i o -
ri da de, ha via sub ju ga do aque la al ti va e ge ne ro so na tu re za.

Des sa cir cuns tân cia res sen ti am-se mu i tos atos do mi nis té rio de
24 de ju lho de 1840.

Com a sin ce ri da de que lhe era con gê ni ta, Antô nio Car los ex pli cou
às Câ ma ras a ori gem e pro gres so do go ver no pes so al.

Tra ta va-se de apu rar en tre o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i -
ros e os ex-mi nis tros as ca u sas da dis so lu ção do ga bi ne te, e sou be ram as
Câ ma ras que o fato de não ser con de co ra do opor tu na men te o ir mão do
mi nis tro pa la ci a no fora um dos prin cí pi os dis sol ven tes do mi nis té rio de
24 de ju lho.

JORNAL DO COMÉRCIO DE 23 DE JUNHO DE 1841

Ses são de 21 de mes mo mês
“O Sr. Andra da Ma cha do – Pro pon do-se esta re mu ne ra ção, Sua Ma -

jes ta de dis se que se ria me lhor que se es pe ras se para quan do se re mu ne -
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ras sem os ofi ci a is do Rio Gran de, que de vi am ser con tem pla dos, e man -
dou-me es pe rar; de i xou-se, pois, de dar a con de co ra ção ao sr. Sa tur ni no. Mas,
de po is e re pen ti na men te, sua Ma jes ta de quis, e re pa re-se que sua Ma jes -
ta de quis por uma ra zão que po dia ser par ti cu lar, pois nes se tem po al guém 
mais ha via que po dia pre ten der o mes mo, por exem plo, o no bre ge ne ral
nos so co le ga: mas tudo se es pa ça va para com pre en der a to dos os que no
Rio Gran de ti nham pres ta do ser vi ços: eis que Sua Ma jes ta de re pen ti na men te
man dou que se lhe des se; e eu tive en tão de o fa zer con des cen dên cia.”

Ne nhu ma re cla ma ção apa re ceu con tra as pa la vras do ex-mi nis tro
do Impé rio.

E quem ha via de re cla mar?
A opo si ção? Essa ve ne ra va por de ma is o pa tri ar ca da in de pen -

dên cia, e co nhe cia os no bres mo ti vos do seu pro ce di men to.
Os Cé sa res? Esses, além de fra ter ni za rem na oca sião com os

pa la ci a nos, ti nham ina u gu ra do o pro gra ma do em pe re ur quand même… pela
boca do seu che fe mais pres ti gi o so.

Ti nham pro cla ma do que onde está o rei está a lei, e não po di am
cen su rar os des man dos do go ver no pes so al, que aco ro ço a vam, na in ten ção
de se lhe as so ci ar.

Se em todo o caso é le gí ti mo o go ver no a cuja fren te está o Impe -
ra dor, de sa pa re ce esse te mor sa lu tar que, re cor dan do a pu ni ção de 1688,
obri ga os reis de Ingla ter ra a não go ver nar se não como apraz ao Par la men to.

Se a re vo lu ção de 7 de abril de 1831 ti ves se en tre nós o mes mo
pres tí gio que a de 1988 na Ingla ter ra o sis te ma cons ti tu ci o nal te ria lan ça do
ra í zes mais pro fun das.

Quem com pa ra, po rém as cor te si as do nos so par la men to coma
lin gua gem va ro nil em pre ga da na tri bu na in gle sa tem de re co nhe cer que o
ma chis mo do nos so go ver no é uma ca ri ca tu ra.

Em 1825 o du que de York, her de i ro per sump ti vo da Co roa, com
as sen to na Câ ma ra dos Lor des, foi por ta dor de um re que ri men to do deão e do 
ca pí tu lo da igre ja co le gi al de Wind sor con tra a eman ci pa ção dos ca tó li cos.

Ao man dar à mesa o re que ri men to Sua Alte za Real, de po is de
abun dar em pro tes tos de um zelo ex clu si vo e in to le ran te em fa vor da igre ja
an gli ca na, ex cla mou com emo ção, diz o Annu a rio de Le sur, pág. 526:

“… e em qual quer si tu a ção em que para o fu tu ro eu ve nha a ser
co lo ca do, por ma i or que seja a cen su ra a que esta de cla ra ção me ex po nha,
hei de per ser var em mi nha opo si ção à eman ci pa ção dos ca tó li cos. Assim
Deus me aju de.”

Na no i te se guin te Broug ham, que en tão ti nha as sen to na Câ ma ra 
dos co muns, de po is de ter ana li sa do o dis cur so do prín ci pe, de cla ra do que
as dou tri nas pre ga das por Sua Alte za Real ata ca vam a se gu ran ça do Esta -
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do, e as sen ta vam mal na boca de um prín ci pe cuja fa mí lia ocu pa va o tro no
de Ingla ter ra, por vir tu de dos prin cí pi os da re vo lu ção de 1688, acres cen tou:

“Eu não ode io a per se ve ran ça, não con de no mes mo um zelo vi o -
len to e a lin gua gem de uma ho nes ta obs ti na ção; mas, la men to ver es sas qua -
li da des va ro nis obs cu re ci das pela ig no rân cia, exas pe ra das pe los pre ju í zos e
ce gas pela hi po cri sia. Não re ce io di zer que nun ca mo nar ca al gum che gou ao
tro no des tes re i nos em um es pi ri to de ho nes ti da de tão di re to, tão pre de ter mi -
na do, tão al ta men te de cla ra do de an te mão con tra as opi niões e voto do seu
povo. Qu an do tal acon te ci men to ti ver lu gar o Bill será im pos sí vel, e mes mo
ago ra sua apro va ção está cer ca da de dú vi das e de pe ri gos, des de que tal per -
so na gem lhe pre pa ra se me lhan te opo si ção. O mo men to pre sen te é crí ti co, o
tem po pas sa, e esta glo ri o sa oca sião pode es ca par. E no en tan to che ga rá o re i -
na do de hi po cri sia e su pre en der-vos-á como um ho mem ar ma do sur pre en de
à no i te ho mens ador me ci dos, e des tru i rá a paz da Irlan da, com pro me te rá a
se gu ran ça da Ingla ter ra, ame a ça rá a li ber da de de todo o Impé rio… eu não
me que i xo de uma re sis tên cia sin ce ra e leal, a nin guém acu so de má fé nes ta
Câ ma ra ou fora dela… mas é pre ci so con fes sar que mu i tas ve zes ho mens
ho nes tos, à for ça da ig no rân cia, tor nam-se ad ver sá ri os tão per ver sos que nin -
guém se deve in tro me ter a cor ri gi-los de seus er ros. Assim Deus me aju de.”

A re vo lu ção me mo rá vel que ex pe liu do tro no a di nas tia dos Stu -
arts a cada pas so é co me mo ra da pe los ma i o res ho mens de Ingla ter ra, como
uma gló ria na ci o nal, sem que nin guém se lem bre de atri bu ir es sas ma ni fes -
ta ções a afe ta ção de pa tri o tis mo ou a des pe i to de es ta dis ta que per deu as boas
gra ças da cor te Lorde John Rus sell, pri me i ro mi nis tro da ra i nha, ain da este
ano na Câ ma ra dos Lor des foi mu i to ex plí ci to so bre esta ma té ria.

A opo si ção ha via qua li fi ca do o in vic to Ga ri bal di, he rói da Si cí lia, 
de pi ra ta de fu bus te i ro. Lorde John Rus sell res pon deu-lhe sim ples men te:

“A his tó ria é que há de de ci dir-se é pi ra ta e flibus te i ro, ou pa tri o ta
e he rói. Em no vem bro de 1988 de sem bar ca va nas cos tas da Ingla ter ra um
pi ra ta e fli bus te i ro, e a evo lu ção que fez é uma das ma i o res gló ri as da na ção.”

Lorde John Rus sell fa la va as sim a res pe i to do che fe da di nas tia
da Sua Ma jes ta de a ra i nha de Ingla ter ra, flo ri an do-se de com pa rá-lo a Ga ri bal -
di, qua li fi ca do na Câ ma ra de pi ra ta e fli bus te i ro.

Se em nos so par la men to um mi nis tro se atre ves se a com pa rar
com o de Ga ri bal di o pro ce di men to do sr. Dom Pe dro I, quan do, em vir tu -
de das vi vas ins tân ci as dos Andra das, pos so bre o bra ço a le gen da da in de -
pen dên cia, no dia se guin te não se ria mais mi nis tro. 

Ain da na úl ti ma ses são um de pu ta do, ten do ou sa do fa zer uma
remo ta alu são à in cú ria com que se con sen te que os fi lhos da nos sa es timada
prin ce sa a sra. D. Ja nuá ria se es te jam edu ca dos sob os aus pí ci os de uma
cor te be a ta e ab so lu tis ta como a de Ná po les, os mi nis tros ti ve ram sem ce ri -
mô nia de im por si lên cio ao ora dor, pro cla man do que tal ob je to não podia
es tar na alçada do par la men to.
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Pelo que, acer ca da ilus tre prin ce sa, o par la men to deve não ter
ou tro di re i to se não o de vo tar anu al men te 102:000$ de pen são para Sua
Alte za e mais 6:000$ para cada prín ci pe na po li ta no que Sua Alte za dá a luz.

Na Ingla ter ra a ra i nha, acom pa nha do os sen ti men tos e sim pa ti as 
do rei con sor te, que tan to ou quan to, é tam bém aus tría co, de se jou, or ga ni -
zan do o ano pas sa do um mi nis té rio li be ral, dar pre si dên cia a lord Gram vil le,
li be ral pa la ci a no, mas re cu ou de tal pre ten são, por que a von ta de so be ra na
do par la men to lhe im pôs como pri me i ro mi nis tro a lord John Rus sel.

E a ra i nha de Ingla ter ra não se jul gou com isso de sa i ra da.
No Bra sil o im pe ra dor es co lhe a po lí ti ca que há de do mi nar e

mar ca-lhe pe ri o di ca men te o tem po de sua du ra ção, e de sig na qual é o pri -
me i ro–mi nis tro que deve re pre sen tar cada par ti do, qua is são os co le gas que 
o pri me i ro–mi nis tro deve ter, e re cu sa ao Mi nis té rio a de mis são de em pre -
ga dos de con fi an ça.

E os cor te sãos jus ti fi cam o go ver no pes so al es cre ven do, como se
es cre veu, que o im pe ra dor do Bra sil com a vas ti dão dos seus co nhe ci men tos
não po der re sig nar-se ao pa pel pas si vo da ra i nha Vi tó ria.

Esque cem que o pa pel dos reis cons ti tu ci o na is é es sen ci al men te
pas si vo.

Du ran te os cem dias Na po leão di zia a Ben ja min Cons tant:
“sin to-me ve lho, e por isso me pa re ce que já sir vo para rei cons ti tu ci o nal.”

Infe liz men te pre ten de-se que no Bra sil o exer cí cio da re a le za
cor res pon da ao ser vi ço ati vo da mi lí cia

XII
ABSTENÇÃO POLÍTICA – MUCURI

Não en tra nas mi nhas vis tas es cre ver a his tó ria des tes úl ti mos
doze anos, nem cabe ela nos li mi tes des ta car ta.

De se jo so men te tor nar bem cla ro que em todo esse lon go pe río do
guar dei sem pre o pun do nor da co e rên cia, per ma ne cen do fiel ao sím bo lo
que ar ti cu lei no jor na lis mo em 1831, e que pro fes sei im per tér ri to na tri bu na
da as sem bléia pro vin ci al da nos sa pro vín cia, na da Câ ma ra dos De pu ta dos
e no ban co de réu pe ran te o júri de Ma ri nha.

Qu an do em 1848 o ar re fe ci men to das boas gra ças do pa lá cio
afas tou os li be ra is de toda a par ti ci pa ção no po der, to ma da a pra ça pe los
con trá ri os, ne nhum de les me dis pu tou o di re i to de re ti rar-me er gui da em
pu nho a ban de i ra que, ao en trar no par la men to em 1838, eu ar vo ra va e fora
ado ta da pela opo si ção li be ral.

E em 1851, quan do, com ra zão ou sem ela, pa re ceu-me que os
che fes li be ra is, can di da tos às pas tas de mi nis tros, se mos tra vam na im pren sa
e no par la men to dis pos tos a fa zer ao go ver no pes so al mais con ces sões do
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que aque las que jul ga va ad mis sí ve is, re ti rei-me da po lí ti ca, e de i xei de es tar 
em co mu nhão com qual quer par ti do.

Uma de cla ra ção que en tão fia, e a que se as so ci ou o sr. con se lhe i ro
C. B. Otto ni, pu bli ca da nas fo lhas diá ri as da cor te, va leu-nos, a se guin te fe -
li ci ta ção dos li be ra is mais avan ça dos do mu ni cí pio de Ita bi ra:

FELICITAÇÃO

“Ci da dãos Otto nis
“Sen do-nos pre sen te o Jor nal do Co mér cio de 22 de ju nho pas sa do, 

nas pou cas li nhas que aí es tam pa das en con tra mos abun dan tes e ir re cu sá ve is
pro vas de vos sas cí vi cas vir tu des, vir tu des que há mu i to te mos a sa tis fa ção
de ler em vos sos co ra ções ver da de i ra men te ame ri ca nos; e, com par ti lhan do
os sen ti men tos por vós ma ni fes ta dos, con vos co nos con gra tu la mos, e vos
ofe re ce mos nos sos ser vi ços como si nal de con si de ra ção pela fran que za, le al -
da de e de sin te res se com que pro cu ras ser vir ao país que nos viu nas cer. 

Te mos o pra zer de as si nar-nos.
Vos sos pa trí ci os de di ca dos e ami gos cer tos
João Ba tis ta Vi a na Dru mmond
Do min gos Iná cio Ca pis tra no de Oli ve i ra
Cus tó dio Mar tins da Cos ta
Fran cis co Fé lix Pe re i ra
Ra i mun do Go mes da Sil va
To más d’Aquino e Oli ve i ra
Jo a quim Re i tor Mota
Ben to José Ma cha do 
Ma nu el Mo re i ra de Fi gue i re do 
Pe dro Ana cle to da Sil va Lo pes
Jo a quim Fer nan des Pas sos 
Ma nu el Antô nio de Fre itas
Ger ma no do Pra do Ferreira
João da Sil va Tor res
Jo a quim Pe re i ra No vais
José Ro dri gues Laje
José de Sou sa Pe re i ra Júni or
Cle men te dos San tos
Fran cis co de Pa u la Fa ri as
Cus tó dio Alves de Fa ria
Antô nio Ro dri gues da Vi e i ra
Se bas tião Pio da Cos ta
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Antô nio Te i xe i ra Go dói
Antô nio Alves Mo re i ra
Jo a quim Ze fe ri no de Ma ga lhães
Jo a quim José de Oli ve i ra
Fran cis co Ro dri gues Vi e i ra
Jo a quim José Rosa
Ger ma no Men des de Bri to
Qu in ti li a no Mes si as da Cos ta
Jo a quim José dos San tos 
Flo rên cio José Pe re i ra
João Pris co Alves de Ara ú jo
Mar ti ni a no da Cos ta Tor res
Be ra nar di no de Sou sa Bran dão
Pa u lo Pro có pio da Sil va Mon te i ro
Ma nu el La za ro da Assun ção
José Mar ce li no da Cruz
José Jo a quim de Andra de
Ma nu el Ja cin to da Fon se ca
Antô nio Pi res da Sil va Pon tes
José Alves dos San tos
José Alves de Ara ú jo
Jo a quim Ba sí lio dos San tos
Ba sí lio José Vi e i ra
Ca e ta no Ro dri gues Mal ta
Fe lí cio José de Men don ça
Ba sí lio José da Cos ta
Ra i mun do Fer re i ra da Sil va
Jo a quim de Sou sa Pe re i ra Pri mo.”
Iti bi ra de Mato Den tro , 18 de agos to de 1851.
Do Ita mon ta no, que en tão se pu bli ca va no Ouro Pre to, e de que

até essa data fui na Cor te um dos cor res pon den tes, vou co pi ar a res pos ta
que dei aos meus ami gos de Iti bi ra:

RESPOSTA

“Con ci da dãos!
“Os jor na is têm dado no tí cia de um pro gra ma opo si ci o nis ta, no

qual pa re ceu-nos, não só pelo seu con tex to, como por cir cuns tân ci as que
pre ce dem a sua pu bli ca ção que pre ce de ram a sua pu bli ca ção, não es ta rem
for mu la dos su fi ci en tes com pro mis sos para com as idéi as po lí ti cas que em
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nos sa cur ta e in sig ni fi can te vida pú bli ca cu i da mos ter ser vi do com al gu ma
cons tân cia.

“E, como não de se ja mos con tri bu ir de modo al gum para que
uma mu dan ça qual quer da opi nião li be ral che gue ao po der sem in ten ções pre -
vi a men te con fes sa das, que lhe dêem a for ça mo ral in dis pen sá vel à re a li za ção
das gran des re for mas que são re cla ma das pela na ção, por es ses mo ti vos
es cru pu li sa mos fi car com par ti ci pan tes do men ci o na do pro gra ma, e as sim o
de cla ra mos pura e sim ples men te em uma cor res pon dên cia trans cri ta no
Jor nal do Co mér cio de 22 de ju lho.

“Cou be-nos a for tu na de que esta nos sa de cla ra ção tão be ne vo la -
men te fos se por vos in ter pre ta das que qua li fi can do-a como pro va de le al da de
para com o par ti do li be ral e para com o país, ten des a bon da de de ga lar doá-la
com a hon ro sa con gra tu la ção da vos sa car ta de 18 de agos to pas sa do.

“Alta men te pe nho ra dos por ta ma nha des ti na ção, pro cu ra re mos
não des men tir a vos sa con fi an ça, per sis tin do com fir me za em o nos so
mo des to pos to de hon ra, bem com pe ne tra dos da im por tân cia dos de ve res
que nos im põe a li son ja ade são de nos sos com pro vin ci a nos. 

“E tan to mais gra to nos é o brin de com que fo mos sa u da dos do
pico da Iti bi ra, por que em suas ex pres sões en con tra mos pro vas do bom e
pa trió ti co es pí ri to que ani ma a opo si ção mi ne i ra, con ven ci da sem dú vi da
que , em bo ra se pro lon guem um pou co mais os so fri men tos da atu a li da de,
cum pre que olhe mos para o fu tu ro, não coma mira em vi tó ri as efê me ras e
con ces sões pre cá ri as ou pou co sin ce ras, mas com a fir me in ten ção de con -
quis tar e con so li dar as ga ran ti as da li ber da de que nos fal tam.

“Pos su í dos des tes sen ti men tos, te mos a sa tis fa ção em nos as si -
nar mos.

“Vos sos pa trí ci os e agra de ci dos ami gos.
Teó fi lo Be ne di to Otto ni

Cris ti a no Be ne di to Otto ni
“Rio de Ja ne i ro, 15 de se tem bro de 1851.”
Esta va eu nes tas dis po si ções de es pí ri to quan do fui cha ma do a

to mar as sen to na Câ ma ra dos De pu ta dos como su plen te por Mi nas.
Ain da nes sa con jun tu ra foi o pu dor da co e rên cia que de ter mi nou o 

meu pro ce di men to.
Ha via eu pro tes ta do con tra a le ga li da de da ele i ção, não só em ra zão

das vi o lên ci as pra ti ca das con tra a opo si ção em mu i tas fre gue si as, como
es pe ci al men te pelo ví cio da ori gem.

A lei de 19 de agos to de 1846 dis pões ter mi nan te men te que,
dado o caso de dis so lu ção, a ele i ção da nova Câ ma ra se faça pela qua li fi ca ção 
do ano an te ri or; de or dem do go ver no, o pro ces so ele i to ral se fi ze ra pela
qua li fi ca ção no vís si ma.

Re sig nei, por isso, o lu gar de de pu ta do.
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Afas ta do da po lí ti ca pro cu rei ou tro ter re no, em que pu des se ser
útil ao meu país.

Uma idéia gran di o sas ma ha via as sal ta do o es pí ri to.
Eu a se gui com ar dor pro por ci o nal à im por tân cia do ob je to que

re pre sen ta va.
Quem há ai mi ne i ro que ig no re o que é a em pre sa do Mu curi e

os mo ti vos pa trió ti cos que a pu se ram em cena?
Tra ta va-se de abrir fá cil sa í da para o oce a no a mais de 200.000

mi ne i ros.
Tra ta va-se de lhes pro por ci o nar ter re nos fer ti lís si mos e tão vas tos

que em pou cos anos po de ri am ven der ao es tran ge i ro tan tos mi lhões de
ar ro bas de café como o vale do Pa ra ná.

Tra ta va-se de ab sor ver a prin ce sa dos Abro lhos da pá tria de
Ti ra den tes – cri ar um mag ní fi co por to de mar para a bri o sa Pro vín cia de
Mi nas.

E, se não de ves se Mi nas con ti nu ar peça in te i ri ça, e nova es tre la
se hou ves se de des ta car da cons te la ção mi ne i ra e da pri mo gê ni ta da Ca bral, 
tra ta va-se de abri lhan tá-la de modo que, ao apa re cer en tre as de ma is ir mãs, 
não des men tis se a sua no bre li nha gem.

Era ar ro ja do o es for ço, e bem se me po dia di zer:
       Mag na pe tis, Pha e ton, et quoe non vi ri bus is tis.
Mas o Ru bi con es ta va pas sa do.
Arris quei um cen to de ve zes a mi nha vida, ar ru i nei a mi nha sa ú de

e sa cri fi quei os meus in te res ses.
Foi mis ter su je i tar-me ao agro vi ver das mais inós pi tas bre nhas.

Era so men te cada ano, quan do vol via ao Rio de Ja ne i ro, que eu ava li a va o
in sa no da luta em que es ta va em pe nha do.

Então, com pa ran do as do çu ras do lar do més ti co com a vida
agres te das sel vas, con fes so que me ar re pen dia do pas so te me rá rio que ha via
dado.

Mas, de vol ta ao Mu curi, a ima gi na ção pre do mi na va, e por en tre 
os es pi nhos via so men te as flo res.

À proa do meu gen til Pe ru í pe, eu me en le va va ao vê-lo cor tar
de sem ba ra ça do as tor ren tes, na que les mes mos lu ga res onde três anos an tes
a ca noa rom pia com di fi cul da de por en tre o bal se i ro. 

Se atra ves sa va ao ga lo pe as flo res tas ain da há pou co vir gens de
todo o con ta to com o ho mem ci vi li za do, se me afi gu ra va, mes mo ao cor rer
es tar re co nhe cen do fres cas as pe ga das do meu sa pa to fer ra do, pri me i ro que 
ali ti nha pi sa do.

Oh! Que emo ções me as sal ta vam quan do ao cru zar as ve re das
dos sel va gens eu era de ti do aos gri tos: – Po gi rum! Po gi rum! Com que ale gres
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me da vam a boa-vin da es sas ca bil das, que a his tó ria apon ta como as mais
fe ro zes en tre os an tro pó fa gos.

E que efe ti va men te ain da dois ou três anos an tes eram o ter re no
da mi nha pró pria ban de i ra.

E cu jas hor ro ro sas pro e zas ain da o mês pas sa do se fi ze ram sen tir 
o Rio Doce.

Qu an do pe las es tra das, que, en ge nhe i ro, ad mi nis tra dor e ope rá rio,
eu ti nha im pro vi sa do, en con tra va aqui a bar ra ca de uma tro pa, ali um car ro 
ti ra do por bes tas, mais adi an te ou tro de bois car re ga dos far dos de fa zen das, 
que iam che gar a Mi nas No vas dois me ses mais cedo do que pe las ve lhas
es tra das, che ia es ta va a me di da dos meus de se jos.

Em 1857 foi tal vez com sen ti men to de va i da de que per cor ri no
meu car ri nho as 27 lé guas e meia da es tra da de San ta Cla ra, e o dia 23 de
agos to en trei tri un fan te na mi nha Fi la dél fia.

Sob as im pres sões em que este com ple xo de cir cuns tân ci as me
em ba la va não ha via ar re pen di men to pos sí vel, to dos os sa cri fí ci os me pa re ci -
am com pen sa dos.

Sen tia-me mes mo com dis po si ção de os fa zer ma i o res e me su pu nha 
se u fi ci en te men te for te para, da que le re du to que ha via le van ta do, inu ti li zar
qua is quer tra mas que se ur dis sem con tra o em pre sá rio e di re tor da com pa -
nhia do Mu curi.

Pa re cia-me que, pi san do no solo do Mu curi, cres cia o meu alen to
na pro por ção da base lar ga e só li da em que po dia apo i ar-me.

Li ga do por la ços mul ti pli ca dos aos in te res ses da que las ter ra que
mi nha fora ain da que mi ne i ro eu não fos se, me con si de ra va na po si ção des se
gi gan te in ven cí vel en quan to se po dia aque cer ao seio ma ter no.

Mal pen sa va que a cla va mi nis te ri al em mão de qual quer Hér cu les
bur les co po dia ar re dar do te a tro dos seus ser vi ços o di re tor da com pa nhia
do Mu curi e en tão fa cil men te su fo cá-lo.

E é o que su ce deu
Não re fe ri rei a his tó ria das úl ti mas cri ses da com pa nhia do

Mu curi; com pro me to-me, po rém, a des cre vê-la mais de es pa ço e de ta lha da -
men te.

É sa bi do que há um ano in ter rom pi os im por tan tes tra ba lhos da
es tra da do Alto dos Bois por não po der su je i tar-me às du ras con di ções que,
con tra toda a lei e todo o di re i to, pre ten deu im por à com pa nhia do Mu curi
o mi nis tro da Fa zen da, o sr. Ânge lo Mu niz da Sil va Fer raz , o qual fez de pen -
den te de cláu su las ina ce i ta ve is a en tre ga do em prés ti mo fe i to por con ta e
or dem da com pa nhia, e que in de vi da men te está re ti do no Te sou ro.

Para pro va ra-vos que as mi nhas exi gên ci as não eram de sar ra zo a das, 
bas ta ria lem brar que o mi nis tro do Impé rio, o sr. João de Alme i da Pe re i ra
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Fi lho, es ta va em an ta go nis mo com o seu co le ga da Fa zen da, e pre ten deu
de bal de que jus ti ça fos se fe i ta à com pa nhia.

Esta be le ci do o con fli to em ra zão da di ver sa in te li gên cia dada pe los
dois mi nis tros à lei de 8 de ju nho de 1859, fez-se ape lo para o cor po le gis la -
ti vo, que ti nha de ex pli car o sen ti do con tro ver ti do.

De acor do co mi go, a de pu ta ção mi ne i ra una ni me men te com pre -
en deu os ver da de i ros in te res ses da pro vín cia, e pro pôs a pe di da ex pli ca ção, 
in ter ca lan do a res pe i to na lei de or ça men to um ar ti go adi ti vo.

Esta ex pli ca ção, im pug na da pelo mi nis tro da Fa zen da, foi re ti ra da 
pe los no bres de pu ta dos por Mi nas, que em tal co li são ti ve ram de abra çar o
al vi tre, in si nu a do pelo mi nis tro, de en cam par-se o con tra to com a com pa nhia 
do Mu curi, pa gan do-se aos seus aci o nis tas o ca pi tal re a li za do.

Em vis ta do acor ri do, re u ni os aci o nis tas da com pa nhia e fui por
eles au to ri za do a ace i ta ra as con di ções que o go ver no im pe ri al nos im pu nha,
ten do-me eu abs ti do de to mar par te nes sa ques tão, e ten do tido os aci o nis tas
a ge ne ro si da de de de cla rar que a sua ace i ta ção su ben ten dia que fi ca vam
sal vos os di re i tos que na for ma do art. 22 dos es ta tu tos, tem o em pre sá rio a
uma in de ni za ção. Pela mi nha par te, co mu ni quei esta de li be ra ção ao Go ver no 
Impe ri al; mas, não que ren do que meus in te res ses pe cu niá ri os pu des sem
em ba ra çar uma so lu ção que, no es ta do atu al das co i sas, os aci o nis tas de se -
ja vam, an te ci pa da men te de cla rei ao Go ver no Impe ri al que essa in de ni za ção 
que me era de vi da não de via pre ju di ca ra nem re tar dar a so lu ção da ques tão,
por que acer ca do meu di re i to eu me lou va va no que de li be ras se a se ção do
Con se lho de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, pro tes tan do nada re cla mar
se me fos se con trá ria a sua de ci são.

Assim, a em cam pa ção da com pa nhia do Mu curi deve su por-se
um ne gó cio aca ba do, e eu aguar do so men te as or dens do Go ver no Impe ri al
para sa ber a quem devo fa zer en tre ga da ad mi nis tra ção.

No en tan to, a em pre sa do Mu curi não mor reu. De ora em di an te
não é mais ne gó cio em que quem quer que seja pos sa en xer gar pre ten sões
in di vi du a is. É uma em pre sa ge ral, que in te res sa às pro vín ci as do Espí ri to
San to, Ba hia e mais es pe ci al men te á de Mi nas, cuja de pu ta ção, se es ti ver
uni da na fu tu ra Le gis la tu ra, po der ob ter que jus ti ça se faça nes te e em ou tros
pon tos à nos sa pro vín cia, tão des con si de ra da e mes mo lu di bri a da pelo
mi nis té rio atu al.

Pelo que me diz res pe i to, apla u do-me con si de ran do que a pro -
vín cia de Mi nas Ge ra is não está cir cuns cri ta ao Mu curi, e que, se um voto
par ci al dali me ar ran cou, mil vo tos im par ci a is po dem de sig nar-me ou tro
pos to, em que, de be lan do os Hér cu les do cor te si a nis mo e da oli gar quia, eu
te nha a gló ria de ser vir, não so men te aos in te res ses de Mi nas como aos do
Bra sil em ge ral.

∗

370 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



XIII
CANDIDATURA SENATORIAL

Em 1875, ina u gu ra da a es tra da do Mu curi, co me cei a per gun tar
a mim mes mo se não era tem po de sa ber o que se ha via fe i to em po lí ti ca e
du ran te a mi nha lon ga abs ten ção.

Ha via do Se na do duas va gas por Mi nas. Apre sen tar-me can di da to
à se na to ria, não ten do so li ci ta do um lu gar na mi lí cia ati va da de pu ta ção,
pa re cia-me pou co con sen tâ neo com os meus an te ce den tes.

Quis po rém, sig ni fi car aos mi nis tros que me acha va pron to para
en trar em ati vi da de po lí ti ca se os meus ser vi ços fo rem re cla ma dos.

O sr. Car ne i ro Leão aca ba va de des cer ao tú mu lo, com o seu
re cen te tí tu lo de mar quês de Pa ra ná, sem ter po di do re a li zar o pen sa men to
re for ma dor que na opi nião ge ral o acom pa nha ra du ran te o seu úl ti mo
mi nis té rio.

Nove anos de po is das re ve la ções fe i tas ao Se na do por oca sião da 
dis so lu ção do ga bi ne te de 20 de ja ne i ro de 1853 ha via o sr. Car ne i ro Leão
en tra do no va men te para um mi nis té rio que or ga ni za ra.

Não era já o co ra jo so ora dor da oli gar quia, que em 1841 mais
con tri bu í ra para as vi tó ri as e con quis tas dos Cé sa res, e que sus ten ta ra com
ca lor essa tese fa mo sa que tive a gló ria de pro fli gar.

O go ver no é sem pre le gal, a cuja fren te está Sua Ma jes ta de o Impe ra dos.
O sr. Car ne i ro Leão de 1853 era o pan fle tis ta para quem não há

na Cons ti tu i ção po der al gum ab so lu to, nem mes mo o Po der Mo de ra dor
quan to no me io os mi nis tros.

Era o es ta dis ta que nas ex pli ca ções da das ao par la men to acer ca
da dis so lu ção do ou tro ga bi ne te a que pre si di ra se ha via aba la nçado a de nun -
ci ar os ex ces sos do go ver no pes so al e sua in ter fe rên cia in dé bi ta na or ga ni -
za ção dos ga bi ne tes.

Era o con ser va dor que em 1845 e 1846 mais se ha via em pe nha do
no Se na do pelo tri un fo da lei ele i to ral que os li be ra is ha vi am pro pos to.

E que em 1848 au xi li a ra po de ro sa men te o sr. Pa u la Sou sa para
tra du zir em lei as in com pa ti bi li da des dos fun ci o ná ri os pú bli cos nas ele i ções 
po pu la res.

Ou fos se des gos to so con tra o go ver no pes so al, em ra zão do que
os Cé sa res so fre ram no ano de 1844 e se guin tes, ou no bre re co nhe ci men to
de pas sa dos er ros, o cer to é que nos úl ti mos anos de sua vida o sr. Car ne i ro
Leão pa re ceu de se jar sin ce ra men te a fu são dos dois gran des par ti dos po lí ti cos, 
para as sim re ge ne rar o sis te ma re pre sen ta ti vo.

Nes sa in te li gên cia os li be ra is pres ta ram apo io ao seu úl ti mo
mi nis té rio, de po is que ele, acu din do ao re cla mo da pa trió ti ca ma ni fes ta ção
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de Vas sou ras, pa re ceu en trar fran ca men te nos ca mi nhos do pro gres so.
Be las es pe ran ças, que to das mur cha rão em flor!

Mas, que ame ni zan do a lou sa do ilus tre mor to, ain da por al gum
tem po em ba la ram do ce men te o país.

Foi sob as im pres sões des ses fa tos que eu tive a hon ra de vos
es cre ver:

CIRCULAR

“Srs. ele i to res mi ne i ros! – Há al gum tem po que ou vi mos pro cla mar
do alto das ca de i ras mi nis te ri a is a ne ces si da de de re for mas em nos sa or ga -
ni za ção po lí ti ca.

Pa re ce que a voz do povo en con trou eco nas re giões do po der.
As pro mes sas de me lho ra men to, o pro gra ma da li ber da de de voto e de
re for ma par la men tar, acon se lha vam aos aba i xo-as si na dos que per sis tis sem
na inér cia po lí ti ca, em que se tem con ser va do es tes úl ti mos anos.

Cum pria não per tur bar o tra ba lho re ge ne ra dor se, como é de
crer, nele se em pe nham os obre i ros com sã cons ciên cia e pa trió ti ca sin ce ri -
da de.

Se ao con trá rio al gu ma de cep ção amar ga ame a ças se o país, de
de se ja ri am os aba i xo-as si na dos es qui var-se à res pon sa bi li da de de fi gu rar
em tal pro fa na ção.

Nes te in tu i to se abs ti ve ram de to das a in ter fe rên cia nos pre pa ra -
ti vos para o fes tim ele i to ral que vai ter lu gar no país; aliás re sol vi dos a ace i tar
o man da to es pon tâ neo, que por ven tu ra os seus con ci da dãos lhes con fe ris sem.

Po den do, po rém, este pro ce di men to ter sido atri bu í do a re pre en -
sí vel in di fe ren tis mo, os aba i xo-as si na dos se jul ga vam na obri ga ção de
ex pli car-se pe ran te o res pe i tá vel cor po ele i to ral de Mi nas, cu jos su frá gi os os 
tem hon ra do mais de uma vez.

E vol ve ram no va men te ao si lên cio da vida pri va da e ao cum pri -
men to de ou tros de ve res, em cujo de sem pe nho se li son jeiam de pres tar ser vi ços 
à sua pá tria.

No en tan to, para que a abs ten ção po lí ti ca dos aba i xo-as si na dos
não seja in ter pre ta da como aban do no dos prin cí pi os a cuja de fe sa tem eles
con sa gra do os me lho res anos de sua vida, se apro ve i tam da opor tu ni da de
da ele i ção de dois se na do res que vai ter lu gar na pro vín cia, e cha mam aten ção
do cor po ele i to ral para uma ne ces si da de pal pi tan te da atu a li da de.

Foi en ce ta da pe los po de res do es ta do a re for ma ele i to ral, mas
com bi na das de tal sor te as dis po si ções no vís si mas que, po den do me lho rar a 
re pre sen ta ção tem po rá ria do país, ne nhu ma in fluên cia te rão na es co lha dos
re pre sen tan tes vi ta lí ci os.

Ano ma lia in con ce bí vel!
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Dir-se-ia que o pen sa men to re for mis ta pro gre diu até as por tas
do Se na do, e que aí se lhe fe cha rão os re pos te i ros. 

É as sim que a ele i ção por cír cu los aten de rá de ora em di an te aos
in te res ses le gí ti mos de to das as lo ca li da des pros cre ven do o fal se a men to das 
ur nas por meio das cha pas pro vin ci a is; e to da via a dos se na do res ain da se
fará pelo ve lho sis te ma que a ei abo liu por vi ci o so.

Re fle ti, se nho res, e só en con tre is a ex pli ca ção ló gi ca des ta ano -
ma lia no es té ril prin cí pio da vi ta li ci da de.

Ve lha ins ti tu i ção, que, imi tan do a medo as dos go ver nos aris to -
crá ti cos, pos sui to dos os de fe i tos e ne nhu ma das van ta gens do pa ri a to he re -
di tá rio.

Srs. ele i to res mi ne i ros, se de se ja is o pro gres so re fle ti do e pa cí fi -
co, a re for ma sem lu tas vi o len tas, ten tai no cu lar no Se na do o prin cí pio re -
for mis ta.

Pu ri fi quem-se dos ví ci os re co nhe ci dos às ele i ções da se gun da
câ ma ra.

Se jam, cha ma dos os se na do res ao ju í zo das ur nas, com os de pu -
ta dos, em bo ra em mais lar go pe río do.

Invo can do es tes prin cí pi os, os aba i xo-as si na dos não se di ri gem
ex clu si va men te a par ti do al gum, por que a re for ma do Se na do é pen sa men -
to gra va do na cons ciên cia de to dos os bra si le i ros pa tri o tas, sem dis tin ção de 
cren ças po lí ti cas.

Srs. ele i to res mi ne i ros! Em nome da paz, do pro gres so e da con cór -
dia po lí ti ca vos pe dem os aba i xo-as si na dos:  ele gei de pu ta dos e se na do res
que ex pres sa men te se com pro me tem a pug nar por to dos os me i os le ga is:

Pe las ele i ções dos se na do res por cír cu los.
Pela re no va ção par ci al do Se na do em cada le gis la tu ra.

Teó fi lo Be ne di to Oto ni e Cris ti a no Be ne di to Oto ni
Rio de Ja ne i ro, 7 de ou tu bro de 1856.”
Esti ve sem pre per su a di do que um Se na do vi ta lí cio dá so men te

ga ran tia aos in te res ses in di vi du a is dos se na do res e de suas fa mí li as
O Se na do tem po rá rio da Bél gi ca tem sido ali o fi a dor da mo nar quia

cons ti tu ci o nal.
Se na do vi ta lí cio, acos ta do a con se lho de es ta do vi ta lí cio, não

pode tra zer ou tro re sul ta do se não a mais de tes tá vel da oli gar qui as
No en tan to, no meu pro gra ma de 1838, apre sen ta do à Câ ma ra

dos De pu ta dos, não vem uma só pa la vra acer ca da re for ma do Se na do.
Era, por tan to aque la cir cu lar um ato de fra que za e de le al da de

de can di da to ho nes to para como os seus cons ti tu in tes.
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Mi nhas pa la vras sin ge las de sa fi a ram a vos sa ge ne ro si da de, srs,
ele i to res mi ne i ros, e, sem dis tin ção de par ti do, vos sos vo tos es pon tâ ne os
ca ti va ram a gra ti dão do can di da to que ape nas in di re ta men te se apre sen ta ra.

Veio de po is a ele i ção de 21 de agos to 1858.Então eu me di ri gi
fran ca men te aos meus ilus tres com pro vin ci a nos.

To dos vós, srs. ele i to res te re is em lem bran ça a lin gua gem da mi nha 
so li ci ta ção.

Pe nho ra do so bre mo do pela cir cuns tân cia de ter sido na ele i ção
an te ri or vo ta do pro mís cua e es pon ta ne a men te por am bas as par ci a li da des
em que a pro vín cia está di vi di da, eu con si de rei que era de mi nha par te um
de ver de de li ca de za não dar cor po lí ti ca à mi nha can di da tu ra.

Por isso, sem di zer uma pa la vra que es ti ves se em con tra di ção
com o meu pas sa do, eu me li mi tei em mi nha cir cu lar de 10 de ju nho de
1859 a de cla rar-me can di da to sob os aus pí ci os da vos sa be ne vo lên cia.

E, di ri gin do-me es pe ci al men te aos con ser va do res meus ami gos,
eu lhes di zia:

“As ca de i ras do Se na do, na for ma da Cons ti tu i ção, são des ti na das
apa ra re com pen sar os ser vi ços pres ta dos ao Esta do. Se jul ga is que tem
al gu ma im por tân cia os be ne fí ci os que a em pre sa do Mu cury já está pres ta do à
nos sa pro vín cia, daí um voto ao em pre sá rio, daí um voto mi ne i ro que
pri me i ro le vou um va por do Rio de Ja ne i ro à pro vín cia de Mi nas.”

Pri me i ro na es ca la da vo ta ção, eu me con si de rei so be ja men te
ga lar do a do com essa ob se qui o sa ma ni fes ta ção de meus com pro vin ci a nos.

E quan do, sub me tia a lis ta trí pli ce ao Po der Mo de ra dor, foi es co -
lhi do o se gun do vo ta do, o sr. con se lhe i ro Luís Antô nio Bar bo sa, não foi dos 
úl ti mos ao re co nhe cer que jus ti ça fora fe i ta.

Mu i tos den tre vós po de rão ve ri fi car que está lin gua gem está em
pre fe i ta har mo nia com a mi nha cor res pon dên cia de en tão.

Jus ti ça fora fe i ta.
O sr. Con se lhe i ro Luís Antô nio Bar bo sa, po lí ti ca à par te, era um

mi ne i ro que hon ra va nos sa pro vín cia. Ma gis tra do da ma i or in te gri da de,
ad mi nis tra dor ze lo so e ora dor ilus tra do, é de plo rá vel que tão pre ma tu ra -
men te fos se rou ba do ao Se na do, de que se ria um dos mais be los or na men tos.
Antes da sen ti da mor te do sr. con se lhe i ro Bar bo sa ou tra ca de i ra ti nha va ga do
no Se na do.

Hon ra do como eu ha via sido pe los meus com pro vin ci a nos, não
me apre sen tar can di da to na ele i ção de 11 de fe ve re i ro des te ano fora re ve lar 
um des pe i to tão pre ten si o so como ri dí cu lo.

No va men te apa re ci so li ci tan do a vos sa be ne vo lên cia e a vos sa
ge ne ro si da de.
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Com o re sul ta do da ele i ção de 11 de fe ve re i ro des te ano fi quei
con fun di do.Com fun da men to ou sem ele, se me afi gu rou que, ape sar do
mé ri to real que os dis tin guia e das sim pa ti as que os meus ilus tres com pe ti -
do res jus ta men te des fi a vam-se, ha via na ma i o ria dos co lé gi os es tu da dos
ex pe di en tes para que o meu hu mil de nome fos se sub me ti do com al gu ma
dis tin ção à con si de ra ção da Co roa.

Se gun da vez me cou be ra as hon ras do pri me i ro lu gar na lis ta
trí pli ce, avan ta jan do-me em 174 vo tos so bre o se gun do vo ta do e em 294
so bre o ter ce i ro.

E tão uni for me se ma ni fes tou a von ta de da pro vín cia que, se a
ele i ção de se na do res se fi zes se por cír cu los, como a dos de pu ta dos, eu te ria
tido a gló ria de ser apre sen ta do à co roa pe los 20 dis tri tos ele i to ra is de Mi nas,
pri me i ro da lis ta trí pli ce em tre ze, se gun do sem cin co, ter ce i ro no dé ci mo
nono, e fi can do em pa ta do em ter ce i ro lu gar no vi gé si mo.

Em 19 dos cír cu los eu te ria sido apre sen ta do à Co roa pela ma i o ria
ab so lu ta dos ele i to res, só o sen do por ma i o ria re la ti va em um cír cu lo, onde
aliás ob ti ve 43 vo tos em 85 ele i to res .

Pa re ceu-me que eu po dia ex cla mar com Cí ce ro, ele i to côn sul, e,
como acon te cia a meu res pe i to, pri me i ro na es ca la da vo ta ção.

Me om nes or di nes, me uni ver sa ci vi tas, me cunc ta Ita lia non pri us
ta bel la, quam voce, pri o rem con su lem de cla ra vit.

Os par ti dos sem dis cre pân cia, a uni ver sa li da de dos co lé gi os, a
pro vín cia em mas sa an tes que as ur nas fa las sem, me de sig na vam a uma
voz para se na dor do Impé rio.

No en tan to, sub me tia a lis ta trí pli ce à ilus tre con si de ra ção de Sua 
Ma jes ta de o Impe ra dor, foi es co lhi do o sr. Ma nu el Te i xe i ra de Sou za, ter ce i ro
vo ta do.

A es co lha foi pu bli ca da nos jor na is do dia 28 de abril do cor ren te 
ano, e no dia ime di a to saiu á luz a mi nha cir cu lar da mes ma data, de cla ran do 
que eu não se ria can di da to na ele i ção se na to ria a que ti nha de pre ce der-se
em con se quen cia do pre ma tu ro fa le ci men to do sr. con se lhe i ro Bar bo sa.

Se eu ti ves se por cos tu me an te por meus in te res ses in di vi du a is à
ca u sa pú bli ca não te ria es cri to a cir cu lar de 28 de abril.

O dano que a mi nha lin gua gem rude há de acar re tar é tal vez ir re -
pa rá vel; mas a tudo me re sig no con so la do, por que o meu pro ce di men to,
por ex cep ci o nal que fos se, deu oca sião a uma dis cus são lar ga e pro ve i to sa
so bre o me ca nis mo da nos sa cons ti tu i ção nas suas mais trans cen den tes dis po -
si ções. A quel que che se mlhe ur est bon.

Afe riu-se o Po der Mo de ra dor pelo pa trão cons ti tu ci o nal e re co -
nhe ceu-se que nas me di das usa das ha via ma ni fes ta fal si fi ca ção.

A im pren sa e a tri bu na eco a ram o pró e o con tra.
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No tri mes tre ime di a to a es co lha se na to ria de Mi nas mul ti pli -
ca ram-se acer ca dos atri bu i ções do Po der Mo de ra dor as pu bli ca ções jor na -
lís ti cas e pan fle tos.

Um in ti tu la do – Mo nar quia e de mo cra cia – saiu da pena do prin ci pal
de fen sor ofi ci al do mi nis té rio nas co lu nas do Jor nal do Co mér cio.

Pu bli cou-se ou tro em São Pa u lo, em que so bres sai a in co ve niên cia 
do tí tu lo: O Po der Mo de ra dor e o Sr. T.B.Oto ni

Um pu bli ca do nes ta cor te em anô ni mo e como tí tu lo – Da na tu re za 
e li mi tes do Po der Mo de ra dor – é o es cri to mais im por tan te dos que se tem
le va do aos pre los so bre o ob je to: tem sido ge ral men te atri bu í do ao ilu tra do
sr. con se lhe i ro Za ca ri as de Góis e Vas con ce los.

As con clu sões se guin te, com que o sr. con se lhe i ro Za ca ri as en cer -
ra o seu fo lhe to, di ma nam por uma de du ção ló gi ca e ri go ro sa, dos prin cí pi -
os mais são be bi dos na le tra de nos sa Cons ti tu i ção, e em mu i tas e va li o sas
au to ri da des, apro pri a da men te adu zi das pelo ilus tres pan fle tis ta.

Por três le gis la tu ras já tive a hon ra de ocu pa ra uma ca de i ra en tre 
a de pu ta ção de Mi nas; subi re pe ti das ve zes à tri bu na, e nun ca pro puz nem
ad vo guei a re for ma do Se na do.

Se ria por es ta rem mo di fi ca das mi nhas opi niões acer ca da vi ta li -
ci da de do Se na do.

Se ne nhum modo. Tudo, po rém, quer oca sião opor tu na.
Se re fle tir des no que es cre vi à pá gi na 21, re co nhe ce re is que des de

o ver dor dos anos eu não ad mi to re for mas cons ti tu ci o na is se não di ta das
pelo pro gres so da ra zão pú bli ca e ama du re ci das me di an te uma dis cus são
di ur na.

So men te o pro gres so len to e re fle ti do há de tra zer-nos uma re for ma 
con ve ni en te no Se na do.

É pre ci so apro ve i tar-se a oca sião pro pí cia, e se a qui se rem cri ar
ar ti fi ci al o prin cí pio li be ral po der per der, em vez de ga nhar.

Eu me ex pli co.
Se o go ver no pes so al se per su a dir que é mais con for me com o

di re i to di vi no que a es co lha dos se na do res se faça li vre men te e de i xe de ser
in qui na da pelo fil tro ele i to ral, re for mar o Se na do fora des ser vir o prin cí pio
pro gres sis tas.

Com efe i to, o elas té rio dado ao ad vér bio li vre men te do art. 101, §
6º da Cons ti tu i ção e a oni po tên cia mi nis te ri al e po li ci al con sa gra da em nos sa
le gis la ção ha bi li tam qua is quer es ta fer mos de pos se das pas tas para ma ni -
pu la rem uma câ ma ra cons ti tu in te e de cre ta rem que a com po si ção do Se na do
seja da pri va ti va com pe tên cia do Po der Mo de ra dor.

Ora, a um Se na do ex clu si va men te pa la ci a no eu pre fi ro o Se na do
atu al com to das as suas ma ze las.
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Qu i se ra, po rém, de pre fe rên ci as o que es ta va de cre ta do na Cons -
ti tu i ção de 30 de ju lho de 1832, a qual ti ra va a co roa o di re i to de con cor rer
com os ele i to res para a for ma ção do Se na do.

E, es cre ven do em 1857 acer ca de ele i ção se na to ri al, era in dis pen sá vel 
que os srs ele i to res sou bes sem mi nha, opi nião so bre esta im por tan te ques tão.

É cla ro que a mi nha cir cu lar não sig ni fi ca va, como se pre ten deu
in cul car, que, en tra ndo para o Se na do, eu ri ria pro por uma tal re for ma, que
aliás so men te po der, na for ma da Cons ti tu i ção, ter ini ci a ti va na Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

A mi nha ma ni fes ta ção nada sig ni fi ca va se não que eu te nho o
pun do nor da co e rên cia e que con ser va va, como ain da con ser vo, aque la opi nião, 
de ne nhum modo he te ro do xa.

Sig ni fi ca va que, se eu fos se se na dor e da Câ ma ra do De pu ta dos
fos se di ri gi da, em tem po que me pa re ces se opor tu no, uma pro po si ção, por
vir tu de da qual os ele i to res fos sem au to ri za dos a dar po de res cons ti tu ci o na is
aos De pu ta dos da se guin te le gis la tu ra para re for ma rem a Cons ti tu i ção em
re fe rên cia ao Se na do, eu ha via de vo tar para que aque la pro po si ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos fos se di ri gi da ao Impe ra dor, de cla ran do-se, na for ma
da Cons ti tu i ção, que era útil e van ta jo sa, e pe din do-se a san ção a Sua
Ma jes ta de Impe ri al.

Fica tam bém fora de dú vi da que o tem po so men te me pa re ce ria
opor tu no para a re for ma se eu ti ves se fun da da es pe ran ça de que, em subs ti -
tu i ção à Câ ma ra vi ta lí cia, se de cre ta ria um Se na do tem po rá rio e ele ti vo,
como a Câmara dos De pu ta dos, sal va a di fe ren ça ra zoá vel nas con di ções de 
ido ne i da de e de du ra ção das fun ções.

“Con clu a mos, diz s. Exª:
No exer cí cio do di re i to de gra ça, ou de qual quer ou tra fun ção do 

Po der Mo de ra dor, as sim como no do Po der Exe cu ti vo, a res pon sa bi li da de
mi nis te ri al é, em nos sa for ma de go ver no, uma con se quên cia ne ces sá ria,
ir re cu sá vel, da in vi o la bi li da de do im pe ran te.

O atu al im pe ra dor dos fran ce ses não se apóia na res pon sa bi li da de 
de seus mi nis tros; mas a ra zão dis so está no art. 5.º da Cons ti tu i ção da que les
país, que de cla ra o che fe do Esta do res pon sá vel pe ran te o povo fran cês.

O che fe do Esta do da União Anglo-Ame ri ca na não de pen de da
res pon sa bi li da de mi nis te ri al; mas aí esse che fe é di fe ren te men te res pon sá vel e
su je i to a uma ju ris di ção cons ti tu í da.

Não há meio ter mo: em país li vre, ou pelo me nos não de todo
es cra vo, ou o che fe do es ta do é res pon sá vel, e nes te caso de ci de e go ver na
como en ten de, sem ne ces si da de de fir mar-se na res pon sa bi li da de de seus
agen tes; ou ele é ir res pon sá vel, e en tão hão há fun ção, não há prer ro ga ti va
que pos sa exer cer sem o ar ri mo da res pon sa bi li da de mi nis te ri al, res pon sa -
bi li da de que, ain da não es tan do ex pres sa men te es ta be le ci da, não é me nos
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in con tes tá vel, vis to que de cor re da ín do le do sis te ma po lí ti co con sa gra do
na lei fun da men tal do país.

E com efe i to, para que os mi nis tros não res pon des sem en tre nós
pe los atos do Po der Mo de ra dor, dois ar ti gos, além de ou tros, fora pre ci so
can ce lar da Cons ti tu i ção do Impé rio, a sa ber:

O art. 3º, cujo teor é: “ O go ver no do Bra sil é mo nár qui co, he re di -
tá rio, cons ti tu ci o nal e re pre sen ta ti vo.”

E o art. 99, que diz: “a pes soa do im pe ra dor é in vi o lá vel e sa gra da.
Ele não está su je i to a res pon sa bi li da de al gu ma.”

Em uma ad ver tên cia pre li mi nar pul ve ri zou o sr. con se lhe i ro
Góis e Vas con ce los di ver sas pro po si ções dos mi nis tros do Impé rio e da Fa -
zen da quan do este ano perante as câ ma ras pre ten de ram de mons trar que
os mi nis tros nada tem que ver nos atos do Po der Mo de ra dor, mas que não
obs tan te ne nhum se re cu sa ria a to mar a res pon sa bi li da de des ses mes mos atos.

Ao no bre mi nis tro da Fa zen da fi quei de ven do es pe ci al fi ne za
pelo em pe nho que S. Ex.ª mos trou ter nes sa oca sião de dis cu tir a pre fe rên cia
dada ao Ex.mo sr. Te i xe i ra de Sou sa.

Cum pre con fes sar que é uma des co ber ta em di re i to pú bli co
cons ti tu ci o nal esta sin gu lar te o ria da res pon sa bi li da de mi nis te ri al vo lun tá ria!

Os mi nis tros são res pon sá ve is en quan to qui se rem ter a ge ne ro si -
da de de o ser.

Não é por cer to nova es pé cie a res pon sa bi li da de dog ma que o
sis te ma cons ti tu ci o nal su põe.

O sis te ma cons ti tu ci o nal im põe aos mi nis tros a res pon sa bi li da de 
de au to res nos atos do Po der Mo de ra dor.

A nova te o ria co lo ca os mi nis tros na po si ção dos tes tas de fer ro,
co nhe ci dos da im pren sa, que se res pon sa bi li zam pelo que ou tros es cre vem.

No en tan to os ex po si to res da dou tri na fo ram ins pi ra dos pela
musa da his tó ria.

Pro fes sa ram a ju ris pru dên cia dos pre ce den tes, pois que é ine gá vel
que, tan to no pri me i ro como no se gun do re i na do, os mi nis tros têm sido no
Impé rio do Bra sil res pon sá ve is so men te na qua li da de de tes tas de fer ro.

A im pren sa flu mi nen se fez jus ti ça ao lu mi no so tra ba lho do Exmº
Sr. con se lhe i ro Góis e Vas con ce los. Eu a acom pa nhan do no ju í zo im par ci al
que emi tiu. E na ma i or sin ce ri da de re co nhe ço que s.Exª pres tou ao país um
ser vi ço re le van te.

Mas não pos so de i xar de de plo rar que S. Exª, sem dú vi da por que em 
mi nha cir cu lar de 28 de abril eu me não ex pri mis se com a de vi da cla re za, sem
no me ar-me, pa re ça em pres tar-me opi niões que não pro fes so nem ali es tão con -
sig na das, e su pu nha o meu modo de pro ce der mo ti vos que me não gui a ram.
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Não me pode ca ber a im pu ta ção de que eu fi gu ras se a co roa na
no me a ção dos se na do res li vres como o pen sa men to.

Se eu dis se que a pror ro ga ti va não ti nha li mi ta ção, mo ti vei essa
de cla ra ção pe las cir cuns tân ci as de ser o Po der Mo de ra dor o juiz de pre fe -
rên cia que a Cons ti tu i ção man da dar ao mais dig no, sem que de modo al gum
ne gas se a res pon sa bi li da de dos mi nis tros pe los atos do Po der Mo de ra dor.

Tam bém não dis se que, de i xan do de re ca ir a es co lha so bre um
can di da to apre sen ta do se gui da men te di ver sas ve zes, isto trou xes se de zar a
pro vín cia que o apre sen ta va, me nos que i xei-me da pre te ri ção, con si de ran -
do-me mais dig no do que no me a do.

Li mi tei-me a ex pli car os mo ti vos da mi nha de sis tên cia, que é
tam bém um di re i to, e tão sa gra do pelo me nos como o que tem o Po der
Mo de ra dor de es co lher en tre os ele i tos o in di ví duo que lhe pa re cer mais
dig no.

Co me mo rei as di ver sas co in ci dên ci as se gun do as qua is, tal vez
mal acon se lha do pelo amor pró prio, que sem dú vi da en ga na a mu i ta gen te, 
e me deve ter en ga na do mu i tas ve zes, acre di tei que os co lé gi os ele i to ra is,
guar da das as con ve niên ci as, ha vi am re ve la do su fi ci en te men te que am bi ci o -
na vam a mi nha es co lha.

A pro vín cia po dia as sim in ter ce der por um in di ví duo que não
fos se dig no da mer cê; mas, se o pe diu, hou ve me nos pre ço no in de fe ri men to. 
E por isso eu dis se:

“Essen ci al men te mi ne i ro, se me fal tam os pre di ca dos para ser
es co lhi do se na dor do Impé rio, so bra-me pa tri o tis mo para ze lar o nome e
pun do nor da mi nha pro vín cia.” E por isso de i xei de apre sen tar-me.

Se eu me equi vo ca va acer ca da as pi ra ção dos dig nos ele i to res
mi ne i ros, ces sa vam sem dú vi da o me nos pre ço e o de zar, mas ha ve ria nes se
caso do bra da ra zão para que eu não so li ci tas se uma nova ele i ção.

Por úl ti mo, é mu i to ex pres sa e sem res tri ção men tal a de cla ra ção
que fiz na cir cu lar, de que sou o mais obs cu ro e tal vez den tre os da lis ta
trí pli ce o que me nos ser vi ço te nha pres ta do ao país. 

Não se pen se, po rém, que exa ge ro a mo dés tia ao pon to de ad mi -
tir que uma ca de i ra de se na dor deva es tar fora do al can ce da mi nhas as pi -
ra ções.

O nome de Teó fi lo Be ne di to Oto ni, se não des co nhe ci do na bri o sa 
pro vín cia de Mi nas Ge ra is, tam bém não o po der ser pe ran te a co roa.

T. B. Oto ni em 1845 foi o ora dor da de pu ta ção que em nome da
Câ ma ra dos De pu ta do le vou ao Impe ra dor as fe li ci ta ções pelo fe liz nas ci -
men to da Sua Alte za Impe ri al o fa le ci do sr. prín ci pe D. Afon so.

T. B. Oto ni em 1846 foi vice-pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que de or dem de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor teve de ser con vi da do
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pelo mi nis tro do Impé rio para as sis tir ao ba ti za do de Sua Alte za Impe ri al a
se re nís si ma sra. prin ce sa D. Isa bel.

T. B. Oto ni, na qua li da de de vice-pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta do, e por de sig na ção es pe ci al de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, foi um
dos seis gran des do Impé rio que teve a hon ra de car re gar uma das va ras do
pa lio, sob o qual pas sou o ber ço da Sua Alte za Impe ri al do paço para a
ca pe la im pe ri al.

T. B. Oto ni é o de pu ta do que de 1845 a 1846 foi apon ta do pela
im pren sa opo si ci o nis ta como che fe da pa trió ti ca ma i o ria da Câ ma ra dos
De pu ta dos bem que seja ele o pri me i ro a re co nhe cer que tal qua li da de não
lhe po dia ca ber em uma Câ ma ra onde avul ta es ta dis tas e ora do res como os
Andra das, Lim po de Abreu, S. Tor res-Ho mem, Ga bri el, Sa tur ni no, Urba no,
Ma ri nho e ou tros mu i tos.

No en tan to:
T. B. Oto ni, in sig ni fi can te men te de pu ta do pela pro vín cia de

Mi nas Ge ra is, me re cia nes se tem po al gu ma con si de ra ção aos seus co le -
gas e aos mi nis tros da co roa, al guns dos qua is lhe fi ze ram a hon ra de o
ou vir com ob se qui o sa com pla cên cia mes mo so bre as or ga ni za ções mi nis -
te ri a is, como por cer to não terá es ca pa do á pers pi cá cia de Sua Ma jes ta de
o Impe ra dos.

Da das es tas cir cuns tân ci as fe li zes para mim, pos so li son je ar-me que 
do meu hu mil de nome sub sis ta al guns ves tí gi os nas al tas re giões da cor te.

Lá, onde se co nhe ce dia por dia a vida dos bra si le i ros que es tão
na cena po lí ti ca.

Lá, onde apa re ce em no tas trans pa ren tes a ta ri fa das cons ciên ci -
as e suas apli ca ções, se sabe per fe i ta men te que o De pu ta do Oto ni nun ca se
cur vou ou ba ju lou, e nun ca es pe cu lou com a po lí ti ca.

E, por tan to, se aca so o mi nis té rio de 10 de agos to, sub me ten do à
con si de ra ção da co roa a úl ti ma lis ta se na to ria de Mi nas, co me mo ras se al guns
dos ser vi ços que te nho tido a for tu na de pres tas ao país.

Se lem bras se, por exem plo, que o de sin te res se e in de pen dên cia
são tra ços ca rac te rís ti cos da mi nha bi o gra fia par le men tar.

Se sou bes se e men ci o nas se par te que to mei na pa ci fi ca ção do Rio 
Gran de.

Se ti ves se um mo men to de re mor so para acu sar-se da guer ra
ig nó bil que tem fe i to a pa trió ti ca em pre sa do Mu cu ri, e pe ni ten te con -
fes sas se os ser vi ços re le van tes que, ar ris can do a mi nha vida, ar ru i nan do
a mi nha sa ú de e com pro me ten do a mi nha for tu na, glo ri ou-me de ha ver
ali pres ta do.

Não se ria do es pí ri to ele va do do Impe ra dor que po de ria nas cer 
ob je ções pe que nas para que me não fos se ex pe di da a car ta im pe ri al,
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em bo ra em mi nha rus ti ci da de não pu des se eu ale gar como o cor te são
de Fi lin to:

Can sa dos ser vi ços; por vin te anos 
A fio ter cur sa do os ve ne ra dos   
Ti jo los de pa lá cio, e fe i to ai ro sas  
No be i ja-mão as so li tas me su ras 

XVI
CANDIDATURA À CÂMARA TEMPORÁRIA

Co me cei esta car ta di zen do-vos fran ca men te que ia es cre ver uma 
cir cu lar de can di da to.

Nas cir cuns tân ci as ex cep ci o na is em que fui co lo ca do, mi nha
can di da tu ra para a câ ma ra tem po rá ria, que, em ou tros tem pos fora tal vez
uma ve le i da de con de ná vel, hoje é po si ção obri ga da e um de ver de hon ra.

Aco lhi das tão be ne vo len te men te como fo ram mi nhas ul ti mas
as pi ra ções ele i to ra is, cen su rá vel se ria não es tar eu na lis ta dos pre ten den tes, 
ago ra que se tra ta de com po si ção da câ ma ra, que é fe i tu ra ex clu si va do cor po 
ele i to ral.

Se eu não me apre sen tas se dir-se-ia, e com ra zão, que am bi o ci o so,
vul gar, so men te ape te cia de i tar-me nos col chões ma i os dos prín ci pes e dos
Cé sa res.

É por isso que mais em pe nho faço para ob ter uma ca de i ra de
de pu ta do.

Sou par ti dis ta da ele i ção do cam pa ná rio, como foi de cre ta da em
1855.

Qu i ze ra, para aper fe i çoá-la, que a re for ma abran ges se a ele i ção
pri má ria.

Sem che gar à ele i ção di re ta, para fi car den tro da Cons ti tu i ção,
bem po dia di vi dir-se cada fre gue sia em tan tos quar te i rões ele i to ra is quan tos
ele i to res hou ves se de dar.

A cada quar te i rão ele i to ral cor res pon de ria um ele i tor.
Esse pro ces so pelo me nos ha via de ma tar um sem-nú me ro de

fra u des.
E o cor po ele i to ral, verá afí gie da po pu la ção, de que as sim sa i ria

re gu lar men te, ha via de es co lher o de pu ta do que me lhor co nhe ces se as
ne ces si da de do dis tri to e me lhor re pre sen tas se.

Na úl ti ma re for ma ele i to ral os le gis la do res in fe liz men te abs tra í ram
dos ví ci os e de fe i tos da ele i ção pri má ria.

Alar ga ram os cír cu los e de i xa ram a disg na ção dos de pu ta dos ao
ca pri cho ir ra ci o nal das ma i o ri as re la ti vas.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 381



Eis a re for ma.
A nova di vi são ele i to ral da pro vín cia mu i to me pre o cu pa va, por que

do modo pelo qual fos se de li ne a da de pen dia a mi nha can di da tu ra.
Ti nha-me eu lem bra do do cam pa ná rio, que tive a gló ria de er guer

no cen tro das ma tas do Mu cury, onde fiz mi nha ma i or re si dên cia es tes úl ti mos 
anos.

Lem bra-me tam bém do cam pa ná rio do Ser ro, que abri ga o meu
ber ço na tal.

E a pia onde bebi as águas do ba tis mo.
E o ja zi go em que re pou sam as cin zas de al guns dos meus ma i o res.
Pa re cia-me que a lei da con ti gui da de re u ni ria, para for mar-se o

novo dis tri to, os de Mi nas No vas e Ser ro com a Di a man ti na, onde a in fi ni -
da des de opi nião e de fa mí lia ani ma vam mi nhas as pi ra ções.

Esse era o dis tri to ele i to ral que eu am bi ci o na va re pre sen tar.
Lá, mais do que em qual quer ou tra re gião de Mi nas, mi nha vida

está ao al can ce da in ves ti ga ção pú bli ca.
Lá se sabe que para mim fora sem pre sa gra do o pa tri mô nio do

ór fão e da vi ú va.
Lá se sabe que não são para mim pa la vras vãs nem os de ve res

do més ti cos nem os da hu ma ni da de.
Lá os ele i to res po dem me lhor ava li a ra se o em pre sá rio da

com pa nhia do Mu cury é um es pe cu la dor ou um pa tri o ta.
E até onde vai a mag ni tu de dos sa cri fí ci os a que se su je i tou para

dar ao nor te de Mi nas um por to de mar. Lá, no Ser ro, em Mi nas No vas, na
con ce i ção e na Di a man ti na, mi nha can di da tu ra es ta va apa dri nha da pe las
re cor da ções do cam pa ná rio.

Mas o De cre to nº 2.636 de 5 do cor ren te mês, se re u niu Mi nas
Nova e Ser ro com a Di a man ti na, mu ti lou es tes dois úl ti mos dis tri tos, se pa -
ran do sem ra zão su fi ci en te fre gue si as que, a jul gar pela be ne vo lên cia com
que me con si de ra ram nas úl ti mas ele i ções se na to ri a is, era pro vá vel que em
sua ma i o ria me con fe ris sem o man da to para a câ ma ra qua tri e nal.

Enfra que ci da mi nha can di da tu ra com esta ines pe ra da mu ti la ção, 
ou tro re cur so não me res ta se não ape lar para a ge ne ro si da de dos bons vi zi nhos
que for ma ram o atu al 2º dis tri to ele i to ral, a que fo ram ad ju ca dos os ele i to res
se ques tra dos dos dis tri tos do Ser ro e Di a man ti na.

Foi o 2º dis tri to que me hon rou com ma i or nú me ro de vo tos nas
úl ti mas duas ele i ções sen ta o ri a is.

Ain da na ele i ção de 11 de fe ve re i ro tive a gló ria de ser o pri me i ro
vo ta do nos três cír cu los em que en tão se di vi dia Ita bi ra, Sa ba rá e Pi tan gui.

Tan ta be ne vo lên cia des cul pa, se não jus ti fi ca, mi nha apre sen ta ção 
já na úl ti ma hora.
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O meu pro gra ma está nos an te ce den tes da mi nha vida.
De pu ta do, meus prin ci pa is es for ços se rão para que o sis te ma

cons ti tu ci o nal seja res ti tu i do à sua ver da de.
Fa rei opo si ção aos mi nis tros de qual quer par ti do que se su bor di -

na rem ao go ver no pes so al.
Hei de tam bém es for çar-me para que ces se o fla ge lo da pri são

ar bi trá ria, pra que seja abo li do o re cru ta men to for ça do, e re ti ra das aos
agen tes po li ci a is amo ví ve is as fun ções ju di ciá ri as, que pela Cons ti tu i ção só
po dem ca ber aos ma gis tra dos.

E, dada a opor tu ni da de, pro cu ra rei fa zer com que se jam le va das
a efe i to cons ti tu ci o nal men te as re for mas a que te nho alu di do nes ta car ta.

Isto pelo que toca ao ge ral.
O 2º dis tri to de Mi nas tem ne ces si da des es pe ci a is.
Do lado do po en te o rio de S. Fran cis co está re cla man do a na ve -

ga ção a va por, que fa ci li te o co mér cio das co mar cas de Pi tan gui e Sa ba rá
com as co mar cas con tín guas e com a pro vín cia da Ba hia.

É ob je to de que a mais de um ano me ocu po, na in ten ção de
mos trar-me gra to à ge ne ro sa pro vín cia de Mi nas, cujo fi lho me en so ber bo
de ser, Na Ja nuá ria po der-se-ão en con trar as pro vas des ta mi nha as ser ção.

Na ele i ção de 21 de agos to de 1852 um só exem plo de una ni mi -
da de apa re ceu nos co lé gi os ele i to ra is da nos sa pro vín cia.

Foi no co lé gio da Ja nuá ria, com pos to de li be ra is e con ser va do res, 
que to dos sem dis cre pân cia me hon ra ram com o seu voto.

Pe nho ra do por ta ma nha dis tin ção, des per tou-se-me o de se jo de
ser útil aos ja nu a ren ses.

Nes se in tu i to di ri gi-me ao hon ra do ne go ci an te da Ja nuá ria o
meu ami go sr. Ma nu el Ca e ta no de Sou sa e Sil va, pe din do-lhe no tí ci as
cir cuns tan ci a is so bre a na tu re za e va lor do co mér cio que se faz pelo rio
S. Fran cis co, do Por to do Sal ga do com as co mar cas li mí tro fes da pro vín cia
da Ba hia, e so bre a li mi ta ção das em bar ca ções em pre ga das na que le trá fe go.

As in for ma ções não se fi ze ram es pe rar e me vi e ram os da dos
es ta tís ti cos mais com ple tos e sa tis fa tó ri os so bre o co mér cio das ca no as, e
ajou jos usa do no ca u da lo so S. Fran cis co, so bre o nú me ro apro xi ma do dos
vo lu mes trans por ta dos, pre ço dos fre tes etc.

Con fron ta das es tas in for ma ções com a in te res san te der ro ta do sr. 
Hal feld, não he si tei em acon se lhar o meu ami go sr. Sou sa e Sil va para
por-se à fren te da idéia da na ve ga ção a va por no rio S. Fran cis co, do Ju a ze i ro
para cima, ofe re cen do-me para au xi liá-lo com a ex pe riên cia que tão caro me 
tem cus ta do no Mu curi.

Em car ta de 15 de ju lho úl ti mo o meu ami go me anun ci a va que ace i -
tou com en tu si as mo a idéia da na ve ga ção a va por no S. Fran cis co, que se tem
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en ten di do a res pe i to com os ne go ci an tes e ca pi ta lis tas das vi las ri be i ri nhas na
pro vín cia da Ba hia, que to dos es tão ade rin do à idéia com o mes mo en tu si as mo.
O sr. Sou sa e Sil va vem ao Rio de Ja ne i ro tra tar des se im por tan te ob je to.

Res ta que an tes do apa re ci men to do meu ami go al gum mag no
char la tão, des ses que sa bem o je i to para con quis tar as boas gra ças da cor te,
não ob te nha gor da fi an ça e lar ga sub ven ção, a pre tex to de ter sido o pai da
idéia e o des co bri dor da na ve ga ção do rio de S. Fran cis co. São co i sas que já se têm 
vis to.

A pra ti ca bi li da de da na ve ga ção a va por no rio das Ve lhas é para
mim du vi do sos; mas na ex ten são de mais de 200 lé guas, en tre o mu ni cí pio
do Ju a ze i ro e a ca cho e i ra de Pi ra po ra, aci ma da bar ra do rio das Ve lhas,
o S. Fran cis co com por ta va po res de ma i or lo ta ção do que os do Ohio, nos Esta -
dos Uni dos.

É para pe que nos va po res tam bém, sem ne nhu ma obra hi dráu li ca,
pa re ce que é adap ta do o S. Fran cis co al gu mas de ze nas de lé guas, des de o
Pi ra po ra até a bar ra do rio do Pará, na co mar ca do Pi tan guy.

E, hoje que a es tra da de fer ro de D. Pe dro II pas sou do do mí nio
das uto pi as para o dos fa tos, hoje que to dos os es pí ri tos po si ti vos já ad mi tem
que o ca va lo di nâ mi co nes tes pró xi mos três anos terá de de sal te rar-se nas
águas do Pa ra í ba, é tem po de in ves ti gar que par ti do po de mos ti rar das
in cal cu lá ve is ri que zas do vale do rio S. Fran cis co.

Um ra mal do bra ço do sul da es tra da de fer ro de D. Pe dro II
pode ir fa cil men te à vila de La vras com me nos de 30 lé guas.

E a es tra da de la vras, apro ve i ta das al gu mas de ze nas de lé guas
de na ve ga ção do Rio Gran de, fran co para bons va po res nes sa ex ten são, é a
es tra da de todo o vale do rio S. Fran cis co.

O 2º dis tri to ele i to ral de Mi nas, alon gan do-se na li nha les te-oes te 
da ca cho e i ra das Escan di nhas, no Rio Doce, até as con tra ver ten tes do
Par nahy ba, tem de ser en vol vi do em doce am ple xo pe los dois bra ços que a
ra zão in di ca para a es tra da de fer ro de D. Pe dro II.

Antes que o bra ço do sul se te nha es ten di do até La vras o si bi lar
da lo co mo ti va terá fe i to de cu pli car a ati vi da de e ener gia dos ia nques mi ne i ros, 
que em tão pou cos anos im pro vi sa ram o rico mu ni cí pio da Le o pol di na.

Qu an do o bra ço do nor te da es tra da de fer ro che gar à Le o pol di na
o vale do Rio Doce co me ça rá a ser de vi da men te apre ci a do. Então se co nhe -
ce rá que as ter ras que ali ja zem in cul tas têm mais va lor do que o ouro do
Côn go, de Co ca es e da Ita bi ra.

A prin ci pal ne ces si da de da po pu la ção do les te do 2º dis tri to está
em fa ci li tar-se-lhe os me i os de ti rar par ti do das fér te is ter ras do Rio Doce.

De cre ta-se a rede fu tu ra das nos sa es tra das de fer ro ao me nos em
re la ção aos va les do Pa ra í ba, Rio Doce, Rio Gran de (ca be ce i ras) e S. Fran cis co.
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Pre pa rem-se ca mi nhos li ge i ros, na di re ção dos ra ma is que de vem
vir en tron car-se no ra mal do Nor te, e essa vi go ro sa emi gra ção, que de i xa os 
mu ni cí pi os de Ita bi ra e cir cun vi zi nhos para vir en ri que cer Ita ba po a na,
Cam pos e Ita pe mi rim, acha rá per to onde em pre gue mais van ta jo sa men te
sua ati vi da de e seus ca pi ta is.

Escre vi es tes úl ti mos pe río dos na in ten ção de de mons trar-vos
que não es tou alhe io a al gu mas ao me nos das prin ci pa is ne ces si da des do 2º
dis tri to.

Se ob ti ver a vos sa con fi an ça de an te mão ape lo para as câ ma ras
mu ni ci pa is, a fim de que, na for ma da lei de sua cri a ção, me au xi li em com
as in di ca ções con ve ni en tes, na cer te za de que se rão por mim to ma das na
mais sé ria con si de ra ção.

Eu sou o pri me i ro a re co nhe cer que no 2º dis tri to abun dam in te -
li gên ci as que não hão de des lus trar no par la men to a pro vín cia de Mi nas.

Sei que aos ve te ra nos da luta po lí ti ca aí re si den tes se as so cia
uma bri lhan te ple i a de de jo vens li de ra do res, cuja as pi ra ções apla u do sin ce -
ra men te, e que, par ti dis ta como sou da ele i ção do cam pa ná rio, não pos so
es tra nhar que me se jam an te pos tos

Co nhe ço mes mo que nes tes ca sos há im pes so a bi li da des mo ra is,
que aca to de vi da men te, por que ve ne ro a re li gião da pa la vra.

Re su ma mos, pois:
Expus sem res tri ção men tal mi nhas opi niões so bre as ques tões

da ma i or trans ce dên cia.
Dis se cla ra men te o que que ro e para onde vou.
De cla rei es tar em dis po ni bi li da de e mes mo de se jo so de en trar o

ser vi ço ati vo da po lí ti ca.
Lida esta mi nha car ta, srs. ele i to res, fi ca re is sa ben do qua is são as 

con di ções sob as qua is pos so ter a hon ra de in cu bir-me de um man da to
le gis la ti vo por vos sa par te. Por tan to, se en ten der des que com as idéi as que
ex pen di eu pos so, na Câ ma ra dos De pu ta dos, ser de al gu ma uti li da de à
nos sa pá tria.

E se em vos so es pí ri to ain da não está fi xa do ir re vo ga vel men te o
voto que ten des de le var ás ur nas:

Ace i ta rei agra de ci do um lu gar en tre os man da tá ri os do 2º dis tri -
to ele i to ral de Mi nas Ge ra is.

Vos so de di ca do com pro vin ci a no
O ex-de pu ta do Teó fi lo Be ne di to Otto ni.

Rio de Ja ne i ro, 19 de se tem bro de 1860.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil 385



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.6 – LEI FERRAZ (PROVIDÊNCIAS SOBRE OS BANCOS
 DE EMISSÃO E MEIO CIRCULANTE) –

LEI Nº 1.083 (22 AGOSTO 1860) 

Con ten do pro vi dên ci as so bre os ban cos de 
emis são, meio cir cu lan te e di ver sas com -
pa nhi as e so ci e da des. 

Dom Pe dro Se gun do, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos
po vos, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo do Bra sil,
fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia Ge ral

Le gis la ti va de cre tou e nós que re mos a lei se guin te: 
Art. 1º – Ne nhum dos ban cos cri a dos por de cre tos do Po der Exe -

cu ti vo po de rá emi tir, sob a for ma de no tas ou bi lhe tes ao por ta dor, quan tia
su pe ri or ao ter mo mé dio de sua emis são ope ra da no de cur so do pri me i ro
se mes tre do cor ren te ano, en quan to não es ti ver ha bi li ta do para re a li zar em
ouro o pa ga men to de suas no tas; ex ce to se, além do fun do dis po ní vel ou de 
ga ran tia e das ou tras con di ções es ta be le ci das nos res pec ti vos es ta tu tos,
ti ver em ca i xa par te de seu ca pi tal eqüi va len te ao ex ces so do dito ter mo mé dio 
de emis são, .e for esta par te re pre sen ta da por mo e da de ouro ou bar ras do
mes mo me tal do to que de vin te dois qui la tes, ou por bar ras de pra ta de
onze di nhe i ros na re la ção fi xa da pelo art. 3. do De cre to n. 1.721, de 5 de
fe ve re i ro de 1856, con tan to que o va lor des tas não ex ce da à quar ta par te do
da mo e da e bar ras de ouro. 

Enquan to o Ban co do Bra sil não pu der re a li zar tam bém em ouro
o pa ga men to das res pec ti vas no tas, só po de rá o Go ver no con ce der-lhe a
fa cul da de de ele var a quan tia além do du plo do fun do dis po ní vel, nos
ter mos do art. 1°, § 7º, da Lei nº 683, de 5 de ju lho de 1853, e do art. 18 dos
es ta tu tos do mes mo ban co, quan do tal con ces são não lhe der o di re i to de
emi tir quan tia su pe ri or ao ter mo mé dio da emis são, cal cu la do por tri mes tres
des de a sua ins ta la ção até o que se ti ver com ple ta do em mar ço do cor ren te
ano. 



§ 1° – Se a emis são atu al de qual quer ban co ex ce der os li mi tes
fi xa dos no prin cí pio des te ar ti go, será ele obri ga do a re du zi-la a es ses li mi tes, 
den tro do pra zo que o go ver no de ter mi nar, nun ca ma i or que o de seis me ses.

§ 2º – Ne nhum dos ban cos cri a dos por de cre tos do Po der Exe cu ti vo
po de rá emi tir ou man ter na cir cu la ção no tas, bi lhe tes, e em ge ral, es cri tos
que con te nham pro mes sa ou obri ga ção de va lor re ce bi do em de pó si to, ou
de pa ga men to ao por ta dor, de quan tia in fe ri or a cin qüen ta mil réis na cor te
e pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e a vin te e cin co mil réis nas ou tras pro vín ci as.

Se den tro de seis me ses, con ta dos da pu bli ca ção des ta lei, o Ban co 
do Bra sil não se achar ha bi li ta do para re a li zar suas no tas em ouro, não
po de rá daí em di an te con ser var na cir cu la ção mais de vin te e cin co por cen to
da sua emis são to tal, re pre sen ta dos pe los re fe ri dos bi lhe tes de quan tia in fe ri or 
a cin qüen ta mil réis na cor te, e vin te e cin co mil réis nas pro vín ci as. 

O go ver no mar ca rá, na for ma do art. 5º, da lei nº 53, de 6 de
ou tu bro de 1835, um pra zo ra zoá vel, den tro do qual as no tas ou bi lhe tes de
tais va lo res de ve rão ser res ga ta dos, fi can do es tes, des de que ti ver co me ça do 
o res ga te ou subs ti tu i ção, isen tos do im pos to do selo res pec ti vo. O aba ti -
men to ou va lor to tal dos bi lhe tes ou no tas, não res ga ta das nos pra zos fi xa dos
na for ma des ta lei, re ver te rá em be ne fí cio dos es ta be le ci men tos pios que o
Go ver no de sig nar. 

§ 3º – Se no fim do pra zo de um ano, con ta do da pu bli ca ção des ta
lei, os ban cos não se acha rem ain da ha bi li ta dos para tro car suas no tas por
mo e da de ouro, o go ver no fará res trin gir anu al men te, em quan to não
con se gui rem este re sul ta do, a soma das no tas ou bi lhe tes em cir cu la ção, na
pro por ção que mar ca rá de acor do com os mes mos ban cos; não po den do
esta ser no pri me i ro ano in fe ri or a 3% nem su pe ri or a 5%, e nos anos se guin tes 
in fe ri or a 6% nem su pe ri or a 12% da dita soma, na qual não se in clu i rá a
que os mes mos ban cos ti ve rem adi ci o nal men te emi ti do em vir tu de da ex ce ção 
de que tra ta o prin cí pio des te ar ti go. 

§ 4º – Será per mi ti do aos ban cos de cir cu la ção, que atu al men te se 
acham cri a dos por de cre tos do Po der Exe cu ti vo, subs ti tu ir seus tí tu los de
ga ran tia pe los va lo res men ci o na dos na par te 1ª des te ar ti go; e logo que suas 
no tas fo rem con ver tí ve is em mo e da de ouro, à von ta de do por ta dor, po de rão
emi tir na ra zão du pla dos re fe ri dos me ta is ou mo e da de ouro que efe ti va -
men te pos su í rem, den tro dos li mi tes mar ca dos nos seus es ta tu tos, que por
este fato fi ca rão des de logo al te ra dos nes te sen ti do. 

§ 5º – Será con si de ra do fa li do o ban co de cir cu la ção que não
sa tis fi zer à vis ta e em mo e da cor ren te, ou, ve ri fi ca das as hi pó te ses do pa ga -
men to pre vis tas pelo pa rá gra fo an te ce den te, em mo e da de ouro, à von ta de
do por ta dor, a im por tân cia de seu bi lhe te ou nota apre sen ta da ao tro co; e
pelo tem po da mora o por ta dor terá di re i to ao juro cor ren te. Nas mes mas
pe nas in cor re rão os ban cos que vi o la rem as dis po si ções dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º
des te ar ti go. 
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Pro va do o fato por pro tes to ou qual quer ou tro modo que pro du za 
fé, o juiz com pe ten te, a re que ri men to da par te, ou por de nún cia do pro mo tor
pú bli co ou de qual quer fis cal da Fa zen da, ou ex-ofí cio, pro ce de rá nos ter mos
da lei a aber tu ra e de cla ra ção da fa lên cia. 

§ 6º – As no tas dos ban cos, no caso de fa lên cia, se rão con si de ra das 
tí tu los de de pó si to, e como tais se rão clas si fi ca das e gra du a das. 

§ 7º – Em cada um dos ban cos cri a dos por de cre tos do Po der
Exe cu ti vo ha ve rá um fis cal da no me a ção do go ver no, ao qual com pe ti rá: 

1º – Fis ca li zar to das as ope ra ções do ban co e as de li be ra ções de
seu Con se lho Admi nis tra ti vo, e da Assem bléia Ge ral dos Aci o nis tas, e
sus pen der a exe cu ção das que fo rem con trá ri as aos es ta tu tos e à pre sen te
lei, dan do ime di a ta men te con ta ao go ver no para que este de ci da se de vem
ser ou não exe cu ta das. 

2º – Assis tir, quan do jul gar con ve ni en te, às ses sões da Assem bléia
Ge ral dos Aci o nis tas, às do Con se lho Admi nis tra ti vo e de suas Co mis sões,
e dar pa re cer so bre qual quer ma té ria su je i ta à sua de li be ra ção.

3º – Assis tir ao re cen se a men to das ca i xas do ban co, e exi gi-lo
quan do jul gar con ve ni en te. 

4º – Exa mi nar a es cri tu ra ção do ban co to das as ve zes que for a
bem do in te res se pú bli co. 

Este fis cal per ce be ra um ho no rá rio anu al, que será fi xa do pelo
mi nis tro da Fa zen da e pago pelo ban co. 

§ 8º – Só po de rão fa zer par te dos di vi den dos dos Ban cos e So ci e -
da des Anô ni mas de qual quer na tu re za os lu cros lí qui dos pro ve ni en tes de
ope ra ções efe ti va men te con clu í das no res pec ti vo se mes tre. 

§ 9º – O go ver no po de rá pro mo ver o res ga te do pa pel-mo e da, na 
for ma da Lei nº 401, de 11 de se tem bro de 1846, sem pre ju í zo da dis po si ção
do art. 2º da Lei nº 683, de 5 de ju lho de 1853. 

§ 10 – Ne nhum ban co, que não for atu al men te es ta be le ci dos por
de cre tos do Po der Exe cu ti vo, com pa nhia ou so ci e da de de qual quer na tu re za,
co mer ci an te ou in di ví duo de qual quer con di ção, po de rá emi tir, sem au to ri -
za ção do Po der Le gis la ti vo, no tas, bi lhe tes, va les, pa pel ou tí tu lo al gum ao
por ta dor, ou com o nome des te em bran co, sob pena de mul ta do quá dru -
plo do seu va lor, a qual re ca i rá in te gral men te tan to so bre o que emi tir como
so bre o por ta dor. 

Esta dis po si ção to da via não com pre en de os re ci bos e man da dos
ao por ta dor, pas sa dos para se rem pa gos na mes ma pra ça em vir tu de de
con tas cor ren tes, con tan to que se jam de quan tia su pe ri or a cin qüen ta mil réis.

Tais re ci bos e man da dos de ve rão ser apre sen ta dos no pra zo de
três dias con ta dos das res pec ti vas da tas, sob pena de per der o por ta dor o
di re i to re gres si vo con tra o pas sa dor. 
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§ 11 – É per mi ti do às ca i xas ma triz e fi li a is do Ban co do Bra sil
re ce ber em pa ga men to no tas dos ou tros ban cos de cir cu la ção exis ten tes nos
lu ga res em que cada uma de las se achar as sen ta da, e es tes es ta be le ci men tos 
se rão obri ga dos a tro car se ma nal men te, em lu gar cer to, as no tas que ti ve rem
re ce bi do uns dos ou tros, e a re a li zar os res pec ti vos sal dos em mo e da cor ren te.

§ 12 – Não po de rão fa zer par te do fun do dis po ní vel ou da ga ran tia
da emis são dos Ban cos as mo e das de pra ta, nem as no tas do go ver no do va lor
de 1$000 a 5$000, nem no tas de qual quer ban co. O go ver no des mo ne ti za rá
as mo e das de ouro de 5$000. 

Art. 2º – Na or ga ni za ção e re gi me das com pa nhi as e so ci e da des
anô ni mas, as sim ci vis como mer can tis, ob ser var-se-ão as se guin tes dis po si ções:

§ 1º – As com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas, na ci o na is ou
es tran ge i ras, suas ca i xas fi li a is ou agên ci as, que se in cor po ra rem ou fun ci o -
na rem sem au to ri za ção con ce di da por lei ou por de cre to do Po der Exe cu ti vo, e 
apro va ção de seus es ta tu tos ou es cri tu ras de as so ci a ção, além de in cor re rem 
na pena do art. 10 do De cre to nº 575, de 10 de ja ne i ro de 1849, pa ga rão as
que ti ve rem ca pi tal so ci al a mul ta de 1 a 5% do mes mo ca pi tal, e as que não
o ti ve rem a de 1:000$ a 5:000.000$, pe las qua is mul tas, as sim como por to dos
os atos das re fe ri das so ci e da des, fi cam so li da ri a men te res pon sá ve is os só ci os
que as or ga ni za rem ou to ma rem par te em suas de li be ra ções, di re ção ou
ge rên cia, e as pes so as que di re ta ou in di re ta men te as pro mo ve rem. 

Esta dis po si ção é apli cá vel aos mon te pi os, às so ci e da des de so cor ros 
mú tu os, às ca i xas eco nô mi cas, e a toda e qual quer so ci e da de sem fir ma so ci al,
ad mi nis tra da por man da tá ri os, ain da que seja be ne fi cen te. Aos pre si den tes
das pro vín ci as, e na for ma dos re gu la men tos do go ver no, per ten ce a fa cul -
da de de au to ri zar e apro var os es ta tu tos dos mon te pi os e das so ci e da des de 
so cor ros mú tu os ou de qual quer ou tra as so ci a ção de be ne fi cên cia es ta be le -
ci das nas pro vín ci as, sal va a dis po si ção do art. 10, § 10, da Lei nº 16, de 12
de agos to de 1834. 

§ 2º – Enquan to por lei não for re gu la da esta ma té ria, fica de pen -
den te de au to ri za ção le gis la ti va es pe ci al a cri a ção e or ga ni za ção ou in cor po -
ra ção: 1º, de ban cos de cir cu la ção ou de suas ca i xas, fi li a is e agên ci as; 2º, de
com pa nhi as que em pre en de rem a cons tru ção de es tra das de fer ro e ca na is
de na ve ga ção que ser vi rem a mais de uma pro vín cia. 

Esta dis po si ção é ex ten si va à apro va ção ou con fir ma ção dos es ta -
tu tos ou es cri tu ras de as so ci a ção e pror ro ga ção do tem po de du ra ção das
re fe ri das com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas. 

§ 3º – A au to ri za ção e apro va ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ce -
den te de ve rá ser so li ci ta da por in ter mé dio do go ver no, o qual, ou vi da a
res pec ti va Se ção do Con se lho de Esta do, re me te rá à as sem bléia ge ral os
do cu men tos e in for ma ções que jul gar con ve ni en tes. 
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§ 4º – As dis po si ções dos pa rá gra fos an te ce den tes fi cam ex ten si vas
às re for mas e mo di fi ca ções ou al te ra ções dos es ta tu tos ou das es cri tu ras de
as so ci a ção. 

§ 5º – Enquan to o go ver no não de cla rar cons ti tu í da uma com pa nhia
ou so ci e da de anô ni ma, não se po de rá emi tir, sob qual quer pre tex to, tí tu lo
al gum, ca u te la, pro mes sa de ações, ou de cla ra ção de qual quer na tu re za, que
pos sa cer ti fi car a qua li da de de aci o nis ta; e ain da de po is de cons ti tu í da, suas
ações não se rão ne go ciá ve is, nem po de rão ser co ta das, sem que es te ja re a li za do
um quar to do seu va lor. 

A in fra ção das dis po si ções do pre sen te pa rá gra fo dará lu gar à
im po si ção da mul ta de um a cin co con tos de réis aos que emi ti rem, trans fe -
ri rem, ne go ci a rem ou co ta rem ações de tais com pa nhi as ou so ci e da des, ou
sob qual quer pre tex to to ma rem par te em seus atos ou tran sa ções. Esta pena 
é apli cá vel aos que pro mo ve rem ou se en car re ga rem: 1º, de dis tri bu ir ações
de com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas fun da das em pa í ses es tran ge i ros; 2º,
de pro mo ver em qual quer pra ça do Impé rio em prés ti mos a fa vor de go ver nos
es tran ge i ros ou de com pa nhi as es ta be le ci das em ou tros pa í ses, sem au to ri za ção
do Go ver no Impe ri al, e an tes do re gis tro dos res pec ti vos es ta tu tos ou con tra tos,
ou ser vi rem de in ter me diá ri os em tran sa ções so bre tais tí tu los ou ações. 

§ 6º – A car ta de au to ri za ção e os es ta tu tos das com pa nhi as e so ci e -
da des anô ni mas, de po is de com pe ten te men te apro va dos e re gis tra dos no pra zo
que o go ver no de ter mi nar em seus re gu la men tos, se rão pu bli ca dos nos
pe rió di cos de ma i or cir cu la ção do lu gar do re gis tro, por or dem da au to ri da de
com pe ten te, e à cus ta dos in te res sa dos. 

Do re gis tro dos con tra tos das de ma is so ci e da des a au to ri da de
com pe ten te man da rá pelo mes mo modo pu bli car uni ca men te os no mes dos 
as so ci a dos ou dos seus ge ren tes, quer as so ci e da des se jam em nome co le ti vo, 
quer em co man di ta, a ra zão so ci al, o seu ca pi tal, ob je to ou fim. 

§ 7º – As dis po si ções pe na is do § 1º des te ar ti go fi cam ex ten si vas às
com pa nhi as e so ci e da des re fe ri das no mes mo pa rá gra fo, que, es tan do le gal -
men te in cor po ra das, ul tra pas sa rem o cír cu lo de suas ope ra ções tra ça do pe los
seus es ta tu tos, ou fo rem di ri gi das de um modo con trá rio às con di ções e re gras
es ta be le ci das por eles ou pela pre sen te lei. 

§ 8º – As com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas es pe ci fi ca das no § 1º
do pre sen te ar ti go, que atu al men te fun ci o na rem sem au to ri za ção e apro va ção
de seus es ta tu tos ou es cri tu ras de as so ci a ção, se rão obri ga das a so li ci tá-la
den tro do pra zo e pela for ma que o go ver no de ter mi nar em seus Re gu la men tos. 
As que o não fi ze rem in cor re rão nas pe nas co mi na das no dito § 1º. 

§ 9º – Os ge ren tes ou di re to res das com pa nhi as ou so ci e da des
anô ni mas, de que tra ta o § 1º des te ar ti go, se rão obri ga dos a pu bli car e re me ter 
ao go ver no, nos pra zos e pelo modo es ta be le ci dos nos seus Re gu la men tos, os
ba lan ços, de mons tra ções e do cu men tos que por es tes fo rem de ter mi na dos, sob 
pena de mul ta de 100S a 1:000$000 por cada fal ta ou omis são. 
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§ 10 – Os ban cos não po de rão em pres tar so bre pe nhor de suas
pró pri as ações. 

§ 11 – Os di re to res ou mem bros da ge rên cia ou ad mi nis tra ção
dos ban cos se rão subs ti tu í dos anu al men te na quin ta par te. A an ti güi da de,
e, no caso de igual an ti güi da de, a sor te re gu la rá a subs ti tu i ção. 

§ 12 – Não se rão ad mi ti dos vo tos por pro cu ra ção para a ele i ção
de di re to res ou mem bros da ge rên cia ou ad mi nis tra ção dos ban cos. 

§ 13 – Os di re to res e su plen tes subs ti tu í dos não po de rão ser
re e le i tos den tro do pri me i ro ano, con ta do do dia da subs ti tu i ção.

§ 14 – As ca i xas eco nô mi cas, como es ta be le ci men tos de be ne fi -
cên cia, se rão di ri gi das e ad mi nis tra das gra tu i ta men te por di re to res no me a dos
pelo go ver no; e os bons ser vi ços por es tes pres ta dos se rão re pu ta dos re le -
van tes em qual quer oca sião e para qual quer fim.

§ 15 – As ca i xas eco nô mi cas não po de rão fa zer ou tra ope ra ção que 
não seja a de re ce ber a prê mio se ma nal men te va lo res não ex ce den tes a
50$000 por cada de po si tan te. As quan ti as de po si ta das na mes ma ou em di fe -
ren te ca i xa por um mes mo in di ví duo, e que por acu mu la ção ou por qual quer 
ou tro mo ti vo ex ce de rem ao côm pu to de 4:000$000, não ven ce rão ju ros.

§ 16 – Os di nhe i ros re ce bi dos pe las ca i xa eco nô mi cas se rão en tre -
gues, no pra zo má xi mo de oito dias, às Esta ção Fa zen da que o go ver no de -
sig nar em cada pro vín cia ou mu ni cí pio, e ven ce rão o juro de 6% des de o dia 
de sua en tra da. Os ju ros se rão acu mu la dos se mes tral men te, e a re ti ra da do
de pó si to só po de rá ter lu gar com pré vio avi so do de po si tan te, fe i to com an -
te ce dên cia de oito dias pelo me nos. 

§ 17 – As ca i xas eco nô mi cas que atu al men te fun ci o nam com
au to ri za ção do go ver no con ti nu a rão as ope ra ções con for me seus es ta tu tos,
po den do os fun dos que não es ti ve rem em pre ga dos em tí tu lo da dí vi da
pú bli ca fun da da ou flu tu an te ter o des ti no de ter mi na do no pa rá gra fo an te -
ce den te.

§ 18 – As dis po si ções do § 16 e des te ar ti go fica ex ten si va aos
ca pi tães e con tri bu i ções dos mon te pi os e das so ci e da des de so cor ros mú tu -
os que o re que rem.

§ 19 – Os mon tes de so cor ro não po de rão fa zer ou tras ope ra ções
se não as de em prés ti mos de di nhe i ro so bre pe nhor, pela taxa de ju ros que o 
go ver no anu al men te fi xar, e a pra zo nun ca ma i or de nove me ses. Os fun dos 
des tes es ta be le ci men tos para tal fim po de rão con sis tir no pro du to de subs -
cri ções, do a ções e le ga dos de par ti cu la res, ou po de rão ser for ne ci dos por
em prés ti mo do go ver no, quan do este o jul gar con ve ni en te, pela im por tân cia
de po si ta da nos co fres pú bli cos na for ma dos §§ 16 e17 e 18 des te ar ti go, ou
por par ti cu la res a tí tu lo be né fi co ou one ro so.

§ 20 – Os lu cros re a li za dos pe los mon tes de so cor ro cri a dos em
vir tu des da pre sen te lei, de du zi dos os ju ros dos fun dos for ne ci dos por
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em prés ti mos na for ma do pa rá gra fo an te ce den te, fa rão par te do seu ca pi tal; 
e logo que este seja su fi ci en te para suas ope ra ções, po de rão ser apli ca dos
anu al men te às des pe sas dos es ta be le ci men tos pios que o go ver no de sig nar.

§ 21 – Os di nhe i ros re ce bi dos em vir tu des dos §§ 16, 17 e 18 des -
te ar ti go, que não ti ve rem a apli ca ção au to ri za da pelo § 19 , se rão em pre ga -
dos nas ope ra ções de amor ti za ção da dí vi da pú bli ca fun da da, ou nas des -
pe sas or di ná ri as do Esta do, sen do es cri tu ra dos como de pó si to.

§ 22 – As ca i xas eco nô mi cas, os mon te pi os ou de so cor ro e as
so ci e da de de so cor ros mú tu os, cri a dos em vir tu de da pre sen te lei, fi cam
isen tos do im pos to do selo, e te rão a fa cul da de de ace i tar do a ções e le ga dos.

§ 23 – As so ci e da de de qual quer es pé cie, e os in di ví du os que
es ta be le ce rem ca sas de em prés ti mo so bre pe nho res sem au to ri za ção, ou
que ten do-a ob ti do não ti ve rem es cri tu ra ção re gu lar na for ma que es ta be le ce -
rem os re gu la men tos do go ver no, fi cam su je i tos, além dos pe nas co mi na das
no § 1º des te ar ti go, e das em que in cor re rem em vir tu de do Có di go Cri mi -
nal, à de pri são sim ples de dois a seis me ses, que será im pos ta pela com pe -
ten te au to ri da de po li ci al.

§ 24 – As tran sa ções e trans fe rên ci as de ações de com pa nhi as e
so ci e da des anô ni mas, e dos tí tu los da dí vi da pú bli ca, e de qua is quer ou tros
que ad mi tam co ta ções, só po de rão ter lu gar por in ter mé dio dos res pec ti vos
cor re to res, sob pena de nu li da de, além das que fo rem apli cá ve is a tais atos
em vir tu de dos res pec ti vos re gu la men tos, sal vo as dis po si ções dos tra ta dos
em vi gor.

Art. 3º - O go ver no fica au to ri za do para fa zer des pe sas ne ces sá ri as
para subs ti tu i ção da atu al mo e da de co bre em cir cu la ção, por ou tra de nova 
es pé cie, de ba i xo das se guin tes ba ses:

1ª) O va lor no mi nal de cada peça não po de rá ex ce der a 10% so bre
a im por tân cia das des pe sas de sua liga e fa bri co.

2ª) Só se rão obri ga tó ri os os pa ga men tos na nova mo e da até o va lor
da mí ni ma mo e da de pra ta, a qual será de 500rs., logo que o go ver no te nha
des mo ne ti za do a de 200rs., para o que fica au to ri za do.

3ª) O go ver no não só mar ca rá em seus re gu la men tos os pra zos e
modo da subs ti tu i ção da mo e da de co bre, mas tam bém de ter mi na rá a qua -
li da de da liga da nova mo e da, seu peso, va lor, diâ me tro e tipo.

4ª) A mo e da de co bre subs ti tu í da será inu ti li za da e ven di da
como ci za lha.

5ª) A atu al mo e da de co bre que não for le va da ao tro co nos pra zos
que o go ver no de sig nar fi ca rá su je i ta às dis po si ções do art. 10 da Lei nº 53
de 6 de ou tu bro de 1835. 

Art. 4º – O go ver no só po de rá per mi tir o cu nho da pra ta dos
par ti cu la res em caso de ne ces si da de, de ven do a se nho ri a gem per ten cer à
Fa zen da Pú bli ca
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Art. 5º – O go ver no fica igual men te au to ri za do não só para
con ce der, aos aci o nis tas das es tra das de fer ro que go zam da ga ran tia do
juro, a per mu ta de sua ações por apó li ces da dí vi da pú bli ca in ter na de 6%
ao par, ou por tí tu los da dí vi da pú bli ca ex ter na de 4, 1/2% ao par, se os di tos
aci o nis tas en tra rem efe ti va men te no Te sou ro com a quan tia ne ces sá ria para
pre en cher o va lor no mi nal das mes mas ações, mas tam bém para re a li zar a
dita per mu ta por qual quer ou tro meio que não seja me nos fa vo rá vel aos
in te res ses do Esta do. 

A soma pro ve ni en te da pri me i ra das in di ca das ope ra ções terá a
apli ca ção que lhe for dada nas leis do or ça men to.

Art. 6º – As mul tas de que tra ta a pre sen te lei, sal va a dis po si ção
do § 23 do art. 2º, se rão im pos tas ad mi nis tra ti va men te.

Me ta de do seu pro du to será apli ca da em be ne fí cio do mon te de
so cor ro do lu gar mais pró xi mo, ou, na sua fal ta, de qual quer ou tro es ta be le -
ci men to pio; e a ou tra me ta de será di vi di da en tre os em pre ga dos ou pes so as
que pro mo ve rem a sua im po si ção ao de rem no tí cia da in fra ção.

Art. 7º – O go ver no nos re gu la men tos que ex pe dir para a boa
exe cu ção des te lei po de rá im por mul tas de 100$ até 1:000$000, e de acor do
com as pre sen tes dis po si ções de ter mi na rá as con di ções ne ces sá ri as para a
or ga ni za ção e in cor po ra ção dos com pa nhi as e so ci e da de anô ni mas e dos
es ta be le ci men tos de que tra tam o art. 1º e os §§ 1º, 14, 18, 19, 20 do art. 2º
des ta lei, sua ins pe ção e exa me, os ca sos e a for ma da sus pen são ou dis so lu ção 
de las, e o que for ne ces sá rio para exer cí cio das fun ções de cor re tor e re gu la -
ri da de de seus atos.

Art. 8º – Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Man da mos por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -

men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e
guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Fa zen da a faça im pri mir, pu bli car e cor rer. 

Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos vin te e dois de agos to de
mil oi to cen tos e ses sen ta, tri gé si mo nono da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Impe ra dor com ru bri ca e guar da.

Ânge lo Mu niz da Sil va Fer raz

Car ta de lei pela qual V.M.I. man da exe cu tar o de cre to da Assem bléia
Ge ral Le gis la ti va, que hou ve por bem san ci o nar, con ten do provi dên ci as so bre os
ban cos de emis são, meio cir cu lan te e di ver sas com pa nhi as e so ci e da des.

Para V.M. ver.
Car los Au gus to de Sá a fez.

João Lus to sa da Cu nha Pa ra na guá
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Se la da na chan ce la ria do Impé rio, em 23 de agos to de 1860. –
Jo si no do Nas ci men tos da Sil va.

Foi pu bli ca da a pre sen te lei na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci -
os da Fa zen da em 25 de agos to de 1860. – José Se ve ri ano da Ro cha.

Re gis tra da a fl. 58 do Li vro das Car tas de Lei e De cre tos do Po der
Le gis la ti vo em 25 de agos to de 1860. – José Fran cis co de Sousa Bra ca ren se

Pu bli ca da na SEN da Fa zen da, 25-8-1860. Re gis tra da a fl. 58 do Li vro das C.L.D. do Po der
Le gisl. 25 de agos to de 1860.
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104
QUESTÃO CHRISTIE

104.1 – NOTA DO GOVERNO INGLÊS SOBRE O
NAUFRÁGIO DA BARCA  PRINCE OF WALES

 (5 DEZEMBRO 1862) 

Pe tró po lis, 5 de dezem bro de 1862.

Sr. Mar quês, 
O go ver no de Sua Ma jes ta de deu-me or dem de di ri gir a V. Exa.

   A se guin te co mu ni ca ção re la ti va men te aos tris tes acon te ci men tos
que se se gui ram ao na u frá gio da bar ca in gle sa Prin ce of Wa les. 

Este na u frá gio, que ocor reu pro va vel men te no dia 7 ou 8 de ju -
nho do ano pró xi mo pas sa do, che gou pri me i ro ao co nhe ci men to do côn sul 
de Sua Ma jes ta de no Rio Gran de do Sul no dia 13 da que le mês, por in ter -
mé dio do Sr. Ben to Ve nân cio So a res, ma gis tra do do dis tri to do Albar dão,
que de cla rou em con ver sa que al guns cor pos ha vi am sido lan ça dos à pra ia 
per to da sua casa, mas as se gu rou não ter no tí cia do na u frá gio. 

Ulte ri o res pes qui sas, en tre tan to, in du zi ram o côn sul de Sua
Ma jes ta de a sus pe i tar que um na vio bri tâ ni co ti nha na u fra ga do, e em con -
se qüên cia dis so par tiu no dia se guin te para a cos ta do Albar dão com o
juiz mu ni ci pal e um pe que no nú me ro de guar das da al fân de ga, e che ga -
ram à casa do Sr. Ben to So a res, onde fo ram re ce bi dos com evi den te re lu -
tân cia por sua fi lha, na au sên cia de seu pai. 

Na se guin te ma nhã, cedo, vi si ta ram eles o lu gar do na u frá gio e
acha ram a pra ia jun ca da dos des tro ços do na vio e de par te de sua car ga,
tais como bar ris, ca i xas de ma ri nhe i ros etc.; al guns des ses ob je tos ti nham
sido evi den te men te des pe da ça dos so bre a pra ia, po rém ou tros ha vi am sido
evi den te men te aber tos há pou co, e rou ba do o seu con te ú do. O en vol tó rio
de al guns vo lu mes es ta vam com ple men te seco, como se ti ves sem sido tra zi -
dos a sal vo para a pra ia em bo tes. Ve ri fi cou-se que ti nham sido des co ber tos 
dez cor pos, al guns dos qua is mu i to lon ge da pra ia; não apa re ceu, po rém,



nem di nhe i ro, nem re ló gi os. Os ob je tos, sem ava ria, per ten cen tes ao car re -
gamento do na vio na u fra ga do, fo ram en con tra dos na casa do Sr. Ben to Soares.

Não ten do o sub de le ga do do dis tri to pro ce di do a exa me nos
cadá ve res, Mr. Ve re ker exi giu vê-los, o que foi ener gi ca men te re cu sa do, de
ma ne i ra mu i to sus pe i ta, pelo ins pe tor do dis tri to; que fora en con tra do na
pra ia acom pa nha do de uma for ça ar ma da. 

Então o Sr. Ve re ker vol tou para o Rio Gran de e so li ci tou au xí lio
para que fos sem os dez ca dá ve res con du zi dos para ali, a fim de se rem exa -
mi na dos e se pul ta dos. Foi-lhe o au xí lio pres ta do, pos to que nes sa oca sião o
Sr. Ve re ker fos se obri ga do a fa zer to das as des pe sas; po rém só qua tro ca dá -
ve res che ga ram ao Rio Gran de. 

Sub se qüen te men te fi ze ram-se no Rio Gran de exa mes so bre os
ca dá ve res, bem como so bre aque les no Albar dão, nes te úl ti mo lu gar pelo
sub de le ga do Gon çal ves, hoje de mi ti do, aju da do pelo cu nha do do sr. So a -
res, o sr. Pe re i ra de Sou sa, que se diz ter ca pi ta ne a do um ban do de di la pi -
da do res dos sal va dos. Ape nas um dos ca dá ve res foi de sen ter ra do, os ou -
tros fo ram acha dos in se pul tos e em es ta do adi an ta do de pu tre fa ção. Em to -
dos os exa mes se de cla rou efe ti va men te que eram ca dá ve res de pes so as –
afo ga das – ape sar de ha ve rem cir cuns tân ci as mu i to sus pe i tas, vis to se rem
en con tra dos al guns de les des po ja dos de suas rou pas e lon ge do lu gar onde
che ga a maré nas águas al tas. 

De po is de re pe ti das e enér gi cas so li ci ta ções do Sr. Ve re ker para
que se fi zes se uma mi nu ci o sa pes qui sa, ou viu ele di zer por fim, no dia 18
de se tem bro, que um ho mem ti nha sido con vic to de ter em seu po der ob je -
tos rou ba dos dos sal va dos. O pre si den te da pro vín cia de cla rou ao mes mo
tem po que os prin ci pa is cul pa dos ha vi am fu gi do, e fez ver a gran de di fi cul -
da de de in du zir os ha bi tan tes a fa zer qual quer de cla ra ção so bre o caso.
Mais tar de, em de zem bro, as mes mas ra zões fo ram apre sen ta das como jus -
ti fi ca ção do in fru tí fe ro re sul ta do de uma ul te ri or pes qui sa, e con quan to fos -
se ad mi ti do des de o prin cí pio que os sal va dos ha vi am sido rou ba dos, foi
so men te em agos to des te ano – qua tor ze me ses de po is de ter tido lu gar o
na u frá gio, – que V. Exa. in for mou que, em con se qüên cia de no vos in qué ri -
tos, ha vi am sido de mi ti dos dois em pre ga dos e acu sa dos onze pes so as de
rou bo de sal va dos. Mas de cla ra-se que o Sr. Ben to So a res está li vre de toda
a acu sa ção e não foi pro ces sa do. O go ver no de Sua Ma jes ta de jul ga im pos -
sí vel que So a res não ti ves se co nhe ci men to do que ocor re ra: em ver da de é
for te a pre sun ção de que ele par ti ci pou do rou bo. 

V. Exa. teve a bon da de de di zer que o Go ver no Impe ri al se con -
ven ce ra de que pes soa al gu ma da tri pu la ção do na vio fora as sas si na da. O
go ver no de Sua Ma jes ta de não está de modo al gum con ven ci do dis so. É
for te a pre sun ção de que as pes so as, cu jos cor pos se diz que fo ram en ter ra -
dos, mas cu jas se pul tu ras nin guém pode mos trar, fo ram as sas si na das. Mas
esta ques tão de as sas si na to é uma da que las que po de ria ter sido in te i ra -
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men te li qui da da por um exa me ime di a to so bre to dos os cor pos das pes so as
da tri pu la ção, e por uma pron ta e di li gen te in ves ti ga ção no lu gar. 

O go ver no de Sua Ma jes ta de con si de ra in te i ra men te inad mis sí vel
as ale ga ções que V. Exa., no in tu i to de de cli nar a res pon sa bi li da de, exi biu a
res pe i to de ser de ser ta e inós pi ta a cos ta, onde es tes ul tra jes fo ram pra ti ca dos 
por sú di tos bra si le i ros so bre es tran ge i ros iner mes, bem como não jul ga
pro ce den te a ale ga ção das ca u sas, por que de po is de mu i tas de lon gas não
pôde o Go ver no Impe ri al des co brir os cul pa dos. 

É che ga da a épo ca de re cla mar o go ver no de Sua Ma jes ta de uma
in de ni za ção pela di la pi da ção dos sal va dos e dos cor pos; e ele deve exi gir
esta in de ni za ção do go ver no bra si le i ro, como res pon sá vel das per das oca si o -
na das pelo cul pá vel pro ce di men to das suas au to ri da des. 

Em con se qüên cia re ce bi or dem para exi gir do Go ver no Impe ri al
uma in de ni za ção pe las per das que so fre ram os do nos do Prin ce of Wa les, e
pelo rou bo to tal dos sal va dos e dos ob je tos per ten cen tes à tri pu la ção. 

O pro pri e tá rio re cla ma: 
Pelo car re ga men to e pro vi sões . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  £ 5.500.00.0
Pelo fre te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  £ 1.025.19.0

 £ 6.525.19.0
O go ver no de Sua Ma jes ta de não se res pon sa bi li za pela exa ti dão da

quan tia re cla ma da, per ten cen do ao dono pro du zir uma con ta em de vi da
for ma do va lor do car re ga men to e pro vi sões. Logo, po rém, que o Go ver no
Impe ri al ad mi ta o prin cí pio, o go ver no de Sua Ma jes ta de acha-se pre pa ra do 
para ace i tar um ar bi tra men to jus to so bre a ques tão, pelo que diz res pe i to à
impor tân cia da in de ni za ção que se terá de sa tis fa zer, e de i xa rá igual mente ao
ár bi tro ou ár bi tros o de ter mi na rem a im por tân cia da que se de ve rá dar aos
pa ren tes das pes so as de bor do, cu jos cor pos fo ram des po ja dos dos ob je tos
que lhes per ten ci am. 

Em con clu são, re ce bi or dem para de cla rar que o go ver no de Sua
Ma jes ta de, ten do em aten ção a de mo ra e pro cras ti na ção ex tra or di ná ria por
par te das au to ri da des bra si le i ras nes te gra ve ne gó cio, deve in sis tir em que
se tra te sem per da de tem po des te ar bi tra men to, e seja ele de ci di do com a
bre vi da de pos sí vel. 

Apro ve i to-me da opor tu ni da de para re no var a V. Exa. as ex pres -
sões de mi nha alta con si de ra ção. 

A S. Exa. o Mar quês de Abran tes, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros de S. M. o Impe ra dor do Bra sil. 

W. D. Chris tie 

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Le gis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 115-117. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.2 – INTIMAÇÃO PELO EMBAIXADOR WILLIAM
 CHRISTIE DO PRAZO DE RESPOSTA ÀS

SUAS NOTAS (5 DEZEMBRO 1862) 

Pe tró po lis, 5 de de zem bro de 1862

Sr. mar quês. – Os as sun tos das ou tras duas no tas, que di ri gi hoje a
V. Exa., tem es ta do por tan to tem po sob a con si de ra ção do Go ver no
Impe ri al que não pode jul gar de sar ra zo a do que eu so li ci te de V. Exa. 

haja de dar-me as res pos tas até o dia 20 do pre sen te mês. 
Não ocul ta rei o pra zer que me ca u sa rá o ser ha bi li ta do para

in for mar o go ver no de Sua Ma jes ta de, pelo se guin te va por fran cês, de que
os seus de sejos fo ram sa tis fe i tos. 

Devo tam bém afi an çar a V. Exa. que pro du zi rá o mais pro fun do
des gos to ao go ver no de Sua Ma jes ta de se a res pos ta a qual quer das no tas
ex clu ir toda a es pe ran ça de ob ter uma ami gá vel sa tis fa ção. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exa. as se gu ran ças
de mi nha alta con si de ra ção. 

A S. Exa. O sr. mar quês de Abran tes, mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros 

Wil li am Dou gal Chris tie

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas pág. 119. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.3 – COMUNICAÇÃO DO GOVERNO IMPERIAL A
CHRISTIE DE QUE SE ENTENDERIA DIRETAMENTE COM O

GABINETE BRITÂNICO (18 DEZEMBRO 1862) 

1ª Se ção, nº 11
Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros 

Rio de Ja ne i ro, 18 de de zem bro de 1862

Re ce bi con jun ta men te as três no tas, da ta das de 5 do cor ren te, que
pas sou-me o Sr. Wil li am Dou gal Chris tie, en vi a do ex tra or di ná rio e 
Mi nis tro Ple ni po ten ciá rio de S. M. Bri tâ ni ca nes ta cor te. 

Em duas des sas no tas, in sis tin do na pro ce dên cia das re cla ma ções
que ini ci a ra pelo na u frá gio da bar ca Prin ce of Wa les, e pela de sa gra dá vel
ocor rên cia, que ti ve ra lu gar na Ti ju ca, en tre as au to ri da des po li ci a is e
al guns ofi ci a is de fra ga ta For te, o Sr. Chris tie, em nome do Go ver no de S.
M. Bri tâ ni ca, exi ge do de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor uma in de ni za ção pe cu -
niá ria pe los pre ju í zos e da nos pro ve ni en tes da que le na u frá gio, e uma sa tis -
fa ção pelo modo de sa len to por que fo ram tra ta dos os di tos ofi ci a is. 

Na sua ter ce i ra nota, li mi ta-se o Sr. Chris tie a fi xar um pra zo
pe remp tó rio, den tro do qual de ve ria o Go ver no Impe ri al dar so lu ção às exi -
gên ci as con ti das nas duas ou tras. 

Re co nhe cen do, à vis ta da dis cus são sus ten ta da en tre este mi nis -
té rio e a le ga ção de S. M. Bri tâ ni ca, acer ca da re cla ma ção pelo na u frá gio da
bar ca Prin ce of Wa les, que se ri am inú te is ul te ri o res es for ços para con ven cer
ao Sr. Chris tie, da jus ti ça, com que o Go ver no Impe ri al tem con tes ta do a
mes ma re cla ma ção e para che gar-se aqui a um re sul ta do sa tis fa tó rio, como
tan to con vém à man ten ça das boas re la ções exis ten tes en tre os dois pa í ses, e 
à dig ni da de dos res pec ti vos go ver nos; e ob ser van do por ou tro lado, quan to 
ao as sun to da fra ga ta For te, que o Sr. Chris tie, ba se a do ape nas na con tes ta ção 
que, pela sua nota de 19 de agos to úl ti mo fez ao in qué ri to da po lí cia da cor te, 
que lhe foi fran ca e par ti cu lar men te con fi a do, e sem aten der às ex pli ca ções



ver ba is, que lhe fo ram da das não só por mim, como prin ci pal men te pelo sr. 
mi nis tro da Jus ti ça, con si de ra a ques tão con clu í da e co mu ni ca a re so lu ção a
este res pe i to to ma da pelo seu go ver no: com in te i ra con fi an ça na jus ti ça e
re ti dão do mes mo go ver no, de li be rou o de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor
in cum bir ao mi nis tro bra si le i ro em Lon dres de en ten der-se di re ta men te
com o ga bi ne te bri tâ ni co a res pe i to de am bas as re cla ma ções a que me te nho
re fe ri do. 

Res pon den do as sim às três no tas que o Sr. Chris tie se ser viu
pas sar-me, e pre ve nin do-o de que se rão ex pe di dos os des pa chos con ve ni en tes
para o cum pri men to des ta im pe ri al re so lu ção, apro ve i to a opor tu ni da de
para re i te rar-lhe as se gu ran ças de mi nha alta con si de ra ção. 

Ao Sr. Wil li am Dou gal Chris tie. 

Mar quês de Abran tes

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Le gis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 119-120. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.4 – NOTA DO GOVERNO BRASILEIRO REPELINDO
 O ULTIMATO DO GOVERNO INGLÊS

 (29 DEZEMBRO 1862) 

Se ção cen tral 
Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros 

Rio de Ja ne i ro, em 29 de de zem bro de 1862

Tenho pre sen te as três no tas, da ta das de 5 do cor ren te, que
dirigiu-me o Sr. Wil li am Dou gal Chris tie, en vi a do ex tra or di ná rio 
e mi nis tro ple ni po ten ciá rio de S. M Bri tâ ni ca. 

Em duas das re fe ri das no tas, in sis tin do na pro ce dên cia das re cla -
ma ções, que ini ci a va pelo na u frá gio da bar ca Prin ce of Wa les, e pela de sa gra -
dá vel ocor rên cia que teve lu gar na Ti ju ca en tre as au to ri da des po li ci a is e
al guns ofi ci a is da fra ga ta For te , o Sr. Chris tie, em nome do go ver no de S.M.
Bri tâ ni ca, exi giu do de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor uma in de ni za ção pe cu -
niá ria pe los pre ju í zos e da nos pro ve ni en tes da que le na u frá gio, e uma sa tis -
fa ção pelo modo de sa ten to por que fo ram tra ta dos os di tos ofi ci a is. 

Na ter ce i ra nota li mi tou-se o Sr. Chris tie a fi xar um pra zo pe remp -
tó rio, den tro do qual de ve ria o Go ver no Impe ri al dar so lu ção às exi gên ci as
con ti das nas ou tras duas. 

Con si de ran do de vi da men te as três no tas do Sr. Chris tie, e apre ci -
an do os ter mos em que se acham elas con ce bi das, o Go ver no Impe ri al de
um lado re co nhe ceu que, à vis ta da dis cus são sus ten ta da en tre este mi nis té -
rio e a le ga ção de S. M. Bri tâ ni ca, acer ca da re cla ma ção pelo na u frá gio da
bar ca Prin ce of Wa les, inú te is se ri am ul te ri o res es for ços para con ven cer o Sr.
Chris tie da jus ti ça com que tem o mes mo go ver no con tes ta do a re fe ri da re -
cla ma ção, e para che gar-se nes ta cor te a um acor do sa tis fa tó rio, como tan to
con vém a man ten ça das boas re la ções exis ten tes en tre os dois pa í ses, e a
dig ni da de dos res pec ti vos go ver nos; e ob ser vou, por ou tro lado, quan to ao
as sun to da fra ga ta For te, que o Sr. Chris tie, ba se a do ape nas na con tes ta ção



que pela sua nota de 19 de agos to úl ti mo, ofe re ce ra ao in qué ri to da po lí cia
da cor te, que lhe foi em par ti cu lar fran ca men te con fi a do, e sem aten der às
ex pli ca ções ver ba is, que lhe fo ram da das, não só por mim como prin ci pal -
men te pelo Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, jul gou a ques tão con clu í da, e co mu ni cou 
a re so lu ção a este res pe i to to ma da pelo seu go ver no. 

Em tais cir cuns tân ci as, ao go ver no de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor
pa re ceu que o ar bí trio úni co que lhe res ta va ado tar, de acor do com os sen ti -
men tos de mo de ra ção e de be ne vo lên cia que o ani mam para com o go ver no 
de Sua Ma jes ta de Bri tâ ni ca, e a par da con fi an ça que lhe ins pi ram os prin cí pi os
de jus ti ça e de re ti dão do mes mo go ver no, era o de in cum bir ao mi nis tro do 
Bra sil, em Lon dres, de en ten der-se di re ta men te com o ga bi ne te bri tâ ni co a
res pe i to de am bas as re cla ma ções a que me te nho re fe ri do. 

To ma da pelo go ver no Impe ri al esta re so lu ção, apres sei-me a
co mu ni cá-la ao Sr. Chris tie pela nota que me cou be a hon ra de di ri gir-lhe
com data de 18 do cor ren te. 

O Sr. Chris tie não jul gou con ve ni en te res pon der por es cri to a
esta mi nha nota; mas no dia 22, pe las 3h30min da tar de, teve a bon da de de
com pa re cer na mi nha re si dên cia para ver bal men te con fe ren ci ar co mi go. 

De po is de tro car mos al gu mas pa la vras re la ti va men te ao as sun to
das re cla ma ções em ques tão, de cla rou-me o Sr. Chris tie que, a res pe i to de
tais re cla ma ções, aca ba va de re ce ber do seu go ver no as mais ter mi nan tes
or dens. 

Que não so men te lhe im pu nham elas o de ver de fa zer as exi gên -
ci as con ti das nas suas três no tas de 5 do cor ren te, mas tam bém de dar as ne -
ces sá ri as ins tru ções ao al mi ran te, che fe da es ta ção in gle sa nes te por to, para
o caso em que tais exi gên ci as não fos sem pron ta men te aten di das. 

Que o que di zia não im por ta va uma ame a ça, mas a par ti ci pa ção
das or dens que re ce be ra. 

Que, ha ven do-lhe o seu go ver no de ter mi na do a ime di a ta exe cu -
ção das exi gên ci as con ti das nas três no tas de 5 do cor ren te, ou o re cur so
para o al mi ran te, não fi ca va mais tem po para in cum bir ao mi nis tro do Bra -
sil, em Lon dres, de tra tar dos as sun tos em ques tão; sen do que o úni co meio
de exa mi nar a pro ce dên cia de tais exi gên ci as era re a tar as res pec ti vas dis -
cus sões com o pró prio Sr. Chris tie. 

Há de sem dú vi da re cor dar-se o Sr. Chris tie de que pe di-lhe que
me pas sas se nota no sen ti do da co mu ni ca ção ver bal, que aca ba va de
fazer-me; as sim como re cor dar-se-á tam bém de que res pon deu-me não jul -
gar con ve ni en te que se dis cu tis se em nota a re fe ri da co mu ni ca ção, pelo que
re sol ve ra fa zê-la ver bal men te, in sis tin do em se gui da que fos se de sig na do o
dia e a hora em que po de ria re ce ber a res pos ta. 
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Na ma nhã de 23 pro cu rou-me ou tra vez o Sr. Chris tie para di zer-me 
que par tia nes se dia para Pe tró po lis, de onde vol ta ria no sá ba do, 27, a fim
de re ce ber a mi nha res pos ta. 

De cla rei-lhe que es ta ria pron to a dar-lha, e que es pe ra va ofe re cer-lhe 
nes sa oca sião, em con fe rên cia ver bal, no vas ex pli ca ções e es cla re ci men tos,
que tal vez o le vas sem a re con si de rar as ques tões. 

Con cor dou nis so o Sr. Chris tie, pre ve nin do-me, po rém, des de
logo, de que re ce be ria a mi nha res pos ta de fi ni ti va na se gun da-fe i ra, 29 do
cor ren te; por quan to, de con for mi da de com as suas ins tru ções, não lhe era
lí ci to es pe rar mais tem po. 

Teve com efe i to lu gar no sá ba do 27, a con fe rên cia ajus ta da. 
Como ha via pro me ti do, ofe re ci ao Sr. Chris tie no vas ex pli ca ções

e mais de sen vol vi dos es cla re ci men tos acer ca de am bas as ques tões pen den tes,
apre sen tan do-lhe um me mo ran dum re la ti vo a cada uma das mes mas ques tões,
acom pa nha do de to dos os do cu men tos com pro ba tó ri os das ale ga ções e dos
ar gu men tos com que fo ram con tes ta das as pro po si ções do Sr. Chris tie, quer 
a res pe i to de uma, quer a res pe i to de ou tra re cla ma ção 

Infe liz men te foi in fru tí fe ro este es for ço, e o Sr. Chris tie con clu iu
por de cla rar que in sis tia nas suas exi gên ci as, qua is pri mi ti va men te as
for mu la ra. 

Cor re-me, por tan to, o de ver de dar hoje ao Sr. Chris tie a so lu ção
do Go ver no Impe ri al acer ca das re cla ma ções de que se tra ta. 

No in tu i to, po rém, de es go tar os me i os con ci li a tó ri os, e de tor nar 
eviden te não só a pu re za das in ten ções do Go ver no Impe ri al, como a per feita 
cons ciên cia que tem da in te i re za e re gu la ri da de do seu pro ce di men to,
recorre rei ain da para a cir cuns pec ção e cri té rio do Sr. Chris tie, re me ten -
do-lhe in clu sas as có pi as dos me mo ran dos que lhe apre sen tei na con fe -
rên cia de sá ba do, e para as qua is de novo ago ra in sis ten te men te re cla mo a sua 
re fle tida aten ção. 

Nes sas pe ças acham-se com toda a cla re za ex pos tos os fa tos e
apre ci a das cada uma das ob ser va ções, que eles su ge ri ram ao Sr. Chris tie; o
que im por ta di zer que tem o Go ver no Impe ri al fran ca e le al men te em pre ga do
os pos sí ve is es for ços para de mons trar a im pro ce dên cia des tas re cla ma ções,
e, por con se guin te, a ne ces si da de de, como tan to con vém à boa in te li gên cia
exis ten te en tre os dois pa í ses e às im por tan tís si mas re la ções que li gam a
Grã-Bre ta nha ao Bra sil, se rem re con si de ra das pelo Sr. Chris tie as exi gên ci as 
cons tan tes das suas no tas. 

E o Go ver no Impe ri al faz este der ra de i ro ape lo, não só no in te res -
se, que con si de ro mu i to im por tan te, de evi tar os in cal cu lá ve is ma les que
por ven tu ra re sul ta ri am de uma per tur ba ção nas re la ções ami gá ve is exis -
ten tes en tre os dois pa í ses, como por es tar con ven ci do de que as re cla ma -
ções de que se tra ta, ad mi ti das mes mo até cer to pon to as apre en sões e apre -
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ci a ções, aliás me nos exa tas, que a res pe i to de las se têm ma ni fes ta do por
par te da le ga ção da S. M. Bri tâ ni ca, ain da as sim não exi gi am o des fe cho que 
o Sr. Chris tie lhes dá. 

Como per fe i ta men te sabe o Sr. Chris tie, de re cur sos se me lhan tes
só se lan ça mão em ca sos ex tra or di ná ri os, quan do ne nhum meio hon ro so
res ta para con se guir-se uma so lu ção pa cí fi ca. 

A res pe i to de qual quer das ques tões ver ten tes, se gu ra men te que
se não dá essa hi pó te se; é di fí cil, se não im pos sí vel, será de mons trar que em
todo o seu pro ce di men to te nha o Go ver no Impe ri al, por qual quer modo,
ma ni fes ta do re pug nân cia ou opo si ção a con clu ir ami ga vel men te am bas as
re cla ma ções. 

Se por cir cuns tân ci as es pe ci a is, que inú til fora enu me rar, in se pa -
rá ve is de um país novo, que ocu pa uma vas ta ex ten são de ter ri tó rio, gran de 
par te do qual está ain da por po vo ar, onde as co mu ni ca ções são di fí ce is, e,
por con se guin te, a ação do go ver no é tar dia, dá-se às ve zes al gu ma de mo ra
na so lu ção de re cla ma ções e ques tões sus ci ta das, e nem sem pre se che ga no
exa me de las a um re sul ta do tão com ple to e sa tis fa tó rio qual fora para de se jar,
de cer to que não deve nis so en xer gar-se má von ta de, e me nos ain da uma
de sa ten ção ou ofen sa, prin ci pal men te quan do ne nhum in te res se, ne nhu ma
base exis te para jus ti fi car ou au to ri zar se me lhan te su po si ção. 

Se isto não é as sim, não é tam bém me nos ver da de que uma na ção,
em bo ra com pa ra ti va men te fra ca em re la ção a ou tra, não pode ser in di fe ren te a 
atos que se tra du zem em hu mi lha ção de sua so be ra nia e de sua dig ni da de,
e que não en con tra rão ex pli ca ção nem apo io na ra zão e na jus ti ça uni ver sal.

Para con ju rar uma si tu a ção se me lhan te, para pre ve nir os imen sos
ma les que dela de vem ne ces sa ri a men te es pe rar-se, e para, en fim, de cli nar
por sua par te toda a res pon sa bi li da de, e que o go ver no de Sua Ma jes ta de o
Impe ra dor di ri ge ao Sr. Chris tie es tas con si de ra ções. 

Entre tan to, se, con tra o que o Go ver no Impe ri al tem di re i to de
es pe rar de uma na ção tão po de ro sa quão ilus tra da, como é a bri tâ ni ca,
in sis tir o Sr. Chris tie nas suas exi gên ci as; se, a des pe i to de quan to fica
pon de ra do de to das as ir re cu sá ve is pro vas que fo ram exi bi das, en ten der
que deve fa zer ele ti vo o anun ci a do ul ti ma to do seu go ver no, re cor ren do
para esse fim ao al mi ran te que co man da a for ça na val de Sua Ma jes ta de
Britâ ni ca, re u ni da nes te por to: em tal con jec tu ra, ao go ver no de S. M. o
Impe ra dor, sal van do an tes de tudo a dig ni da de na ci o nal, pro tes tan do com
toda a so le ni da de con tra os prin cí pi os in só li tos que se pre ten dem es ta be lecer,
e in ti ma men te con ven ci do da per fe i ta jus ti ça que lhe as sis te, mas que não
pode fa zer va ler, só res ta rá sub me ter-se às con di ções que lhe fo rem impostas
pela for ça, e ape lar para o ju í zo es cla re ci do e im par ci al das na ções ci vi lizadas. 

Em nome, pois, do go ver no de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, pelo
que toca à re cla ma ção con cer nen te ao na u frá gio da bar ca Prin ce of Wa les,
des de que, des co nhe cen do e des pre zan do to das as con si de ra ções e pro vas
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ale ga das por par te do Go ver no Impe ri al em jus ti fi ca ção do seu pro ce di -
men to, e das au to ri da des bra si le i ras, o Sr. Chris tie exi ge uma in de ni za ção
pe cu niá ria pe los pre ju í zos e da nos da que le na u frá gio, cabe-me a hon ra de
de cla rar-lhe: 

1º) Que não pode, nem deve o go ver no de Sua Ma jes ta de o
Impe ra dor ace der ao prin cí pio de res pon sa bi li da de, que se lhe atri bui, e
con tra o qual alta e ca te go ri ca men te pro tes ta. 

2º) Que re cu sa-se pe remp to ri a men te a con sen tir e a in ter vir na
pro pos ta li qui da ção das per das so fri das pe los do nos da bar ca na u fra ga da, e 
da in de ni za ção que se exi ge pe los su pos tos as sas sí ni os. 

3º) Fi nal men te, se for obri ga do a ce der à for ça nes ta ques tão
pe cu niá ria pa ga rá, pro tes tan do tam bém con tra a vi o lên cia que se lhe fi zer,
a soma que o Sr. Chris tie ou o go ver no de S. M. Bri tâ ni ca qui ser. 

E, quan to à ques tão re la ti va aos ofi ci a is da fra ga ta For te, te nho de 
de cla rar ao Sr. Chris tie que o Go ver no Impe ri al, côns cio de que as au to ri dades 
poli ci a is, como foi de mons tra do, não fal ta ram as aten ções de vi das à mari nha
bri tâ ni ca no pro ce di men to que ti ve ram com três in di ví du os ves ti dos à
paisa na, que re cu sa ram de cli nar seus no mes e qua li da des, não pode, nem
deve igual men te sa tis fa zer às exi gên ci as do ul ti ma to; e por mu i to que de -
plo re os ma les que des ta sua de li be ra ção po de rão re sul tar, jul ga pre feríve is e
mais hon ro so so frê-los do que sa cri fi car o de co ro e a dig ni da de na ci o nal.

Re no vo ao Sr. Chris tie as se gu ran ças de mi nha alta con si de ra ção.

Ao Sr. Wil li am Dou gal Chris tie.

Mar quês de Abran tes

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs.120-123 (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.5 – NOTA DE CHRISTIE ANUNCIANDO
 REPRESÁLIAS (30 DEZEMBRO 1862) 

Rio de Ja ne i ro, em 30 de de zem bro de 1862

Sr. mar quês. – Li com mu i to pe sar a nota de V. Exa. de on tem, pois
que vejo por ela que to dos os es for ços que te nho fe i to, a fim de
pre ve nir a ne ces si da de de dar se gui men to às mi nhas ul te ri o res instru -

ções, têm sido bal da dos, e que é inú til pro cu rar ou tros me i os de per su a são.
Devo ago ra res pon der à nota de on tem, e bem as sim à pre ce den te,

da ta da de 18, ob ser van do a V. Exa. que a esta úl ti ma ain da não res pon di
por es cri to, e jul go con ve ni en te fa zer uma bre ve nar ra ção do que se pas sou en -
tre nós des de o dia 20, para com ple tar e cor ri gir a de V. Exa. 

Em uma das mi nhas no tas de 5 do cor ren te eu não ti nha fi xa do,
como a V. Exa. aprou ve di zer, um pra zo pe remp tó rio, po rém re qui si tei de
V. Exa. que pro cu ras se res pon der às exi gên ci as do go ver no de Sua Ma jes ta -
de, so bre as duas ques tões do Prin ce of Wa les e da For te, até o dia 20 des te
mês. Não ten do sido, no in ter va lo, avi sa do por V. Exa. que ha ve ria al gu ma
di fi cul da de em cum prir com esta re qui si ção, che guei ao Rio, de Pe tró po lis,
onde, como V. Exa. sabe, a mi nha sa ú de me obri ga ge ral men te a re si dir, na
ma nhã de 20, a fim de re ce ber as es pe ra das res pos tas, e es tar pron to para
con fe rir com V. Exa., se fos se ne ces sá rio. Não achan do res pos ta al gu ma, enviei 
o Sr. Bro die ao se cre tá rio par ti cu lar de V. Exa., para sa ber com cer te za
quando po de ria con tar com as suas res pos tas; e o Sr. Bro die foi in for ma do
de que ain da não es ta va pron ta a res pos ta so bre uma das duas ques tões,
pois que V. Exa. es ta va es pe ran do um do cu men to do Mi nis té rio da Jus ti ça,
mas que po dia con tar em re ce ber as res pos tas na se gun da-feira 22. Nes se
dia re ce bi a bre ve nota de V. Exa. pro pon do re fe rir am bas as ques tões para
Lon dres, não dis cu tin do nem uma nem ou tra ques tão, nem fa zen do re fe -
rên cia al gu ma a qual quer do cu men to do Mi nis té rio da Jus ti ça; es tas res pos -
tas, pos to que não es ti ves sem pron tas no dia 20, tra zi am a data de 18. 

Algu mas ho ras de po is da re cep ção des sa nota pro cu rei a V. Exa.
Dis se-lhe que as mi nhas ins tru ções não me per mi ti am ace i tar a sua res pos ta.



Obser vei-lhe que não se ale ga va ma té ria nova, para ser sub me ti da à con si -
de ra ção do go ver no de Sua Ma jes ta de, e que, se al gu ma exis tis se, de via-me
ser sub me ti da, por ter as ne ces sá ri as ins tru ções do go ver no de Sua Ma jes ta de 
para tra tar aqui de tais ques tões. Re fe rin do-me à sua ale ga ção de que eu
não ti nha aten di do às ex pli ca ções ver ba is que so bre o as sun to do mau tra ta -
men to dos ofi ci a is do For te me ha vi am sido da das por V. Exa., e mais par ti -
cu lar men te pelo mi nis tro da jus ti ça, per gun tei-lhe qua is ha vi am elas sido,
ne gan do que eu ti ves se co nhe ci men to de las, e V. Exa. con fes sou que ne nhu ma 
ex pli ca ção me ha via sido dada de po is dos in qué ri tos a que pro ce de ra o che fe
de po lí cia. V. Exa. dis se que ti nha alu di do às mi nhas en tre vis tas com V.
Exa. e com o mi nis tro da Jus ti ça, an tes que se pro ce des se a esse in qué ri to,
quan do era meu úni co fim ins tar por uma com ple ta in ves ti ga ção, não es tan do
ne nhum de nós ha bi li ta do para dis cu tir a ques tão, e não me po den do V.
Exa. dar ex pli ca ções ain da que qui ses sem. Lem brei a V. Exa. que, de po is de 
ter re ce bi do os de po i men tos, pedi-lhe uma en tre vis ta, a fim de dis cu tir mos a
ques tão, e que V. Exa. de cla rou que não es ta va pre pa ra do, nem ha bi li ta do para
dis cuti-la, e não mar cou dia al gum para uma con fe rên cia. Foi de po is des -
ta inú til en tre vis ta que di ri gi a V. Exa. a mi nha nota de 19 de agos to, a qual
nun ca se dig nou res pon der, nem mes mo na par te em que in for ma va a V.
Exa. do de se jo dos três ofi ci a is de se rem aca re a dos com a tes te mu nha
Mül ler. Cha mei tam bém a sua aten ção so bre a ale ga ção de que os de po i -
men tos me ha vi am sido con fi a dos par ti cu lar men te, e in sis ti em que eu ti -
nha di re i to de pe dir e re ce bê-los, lem bran do a V. Exa. que o Sr. Si nim bu me 
ha via re me ti do os ori gi na is, por que quan do ins tei por eles, de po is de uma
de mo ra ines pe ra da e de sar ra zo a da, V. Exa. sou be que ne nhum pas so ti nha
sido dado para que me fos sem re me ti das as cópi as, como me ha vi am pro me -
ti do. Re pre sen tei a V. Exa., sem, aliás, dis cu tir a con ve niên cia da me di da,
que se en ga na va se su pu nha que po dia re cor rer de mim para o go ver no de
Sua Ma jes ta de, vis to que este re cur so se ria do go ver no de S. M. para o pró -
prio go ver no, sen do, que to das as no tas e do cu men tos re la ti vos às duas
ques tões ha vi am sido en vi a dos a lor de Rus sell. O go ver no de Sua Ma jes ta de
ti nha jul ga do as ques tões, for mu la do as exi gên ci as, e ti nha-me trans mi ti do
ins tru ções com ple tas. Fi nal men te in for mei a V. Exa. que ti nha or dem de
me di ri gir ao al mi ran te in glês no caso em que não fos sem sa tis fe i tas as
mes mas exi gên ci as, e pedi a V. Exa. que re ce bes se esta co mu ni ca ção no es -
pí ri to em que era ela fe i ta, não en ten den do por modo al gum ame a çar,
nem ten do ins tru ção para dar a V. Exa. de an te mão esta in for ma ção; mas,
es pe ran do com este pro ce di men to, que eu to ma va de ba i xo de mi nha pró -
pria res pon sa bi li da de, con cor rer para evi tar acon te ci men tos de sa gra dá ve is.
Dei con fi den ci al men te esta in for ma ção a V. Exa., para que tam bém con fi den ci -
al men te a co mu ni cas se aos seus co le gas, e não anui à re qui si ção de V. Exa. de 
dar esta in for ma ção por es cri to, em par te por que as mi nhas ins tru ções não
me au to ri za vam a isso, e tam bém por uma con si de ra ção que eu es pe ro ain -
da ago ra pos sa ser apre ci a da; por quan to pen sei que uma nota tal como V.
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Exa. exi gia po dia ter apa rên cia de uma ame a ça ao Go ver no Impe ri al. V.
Exa. não in sis tiu, e en tão per gun tei-lhe se se ria pos sí vel in for mar-me na tar -
de do dia se guin te, 23, se o Go ver no Impe ri al de sis ti ria ou não da sua de ci -
são de re fe rir es tas ques tões para Lon dres. V. Exa., ex pri min do o de se jo
que fos se pror ro ga do esse pra zo, ofe re ci-me para es pe rar até sá ba do, 27; e
na ma nhã do dia se guin te, 23, ain da pro cu rei a V. Exa. e re qui si tei-lhe que se
pre pa ras se para me res pon der so bre a ques tão fun da men tal da sa tis fa ção até
a tar de de 29. V. Exa. de i xou de men ci o nar a prin ci pal ra zão que ale guei
para jus ti fi car o meu de se jo de evi tar uma de mo ra des ne ces sá ria. Dis se
que as mo lés ti as co me ça vam a se pro pa gar en tre as tri pu la ções dos na vi os 
bri tâ ni cos que es ta vam es pe ran do no por to; ain da te nho de lem brar que
este mo ti vo não de via in flu ir so bre mim nas atu a is cir cuns tân ci as po dia
de i xar de ser men ci o na do a V. Exa. a fim de in sis tir por uma so lu ção tão
pron ta quan to per mi ti ria o tem po su fi ci en te para de vi da men te se de li be rar. 
V. Exa. ace i tou os pra zos por mim pro pos tos e não ex pri miu de se jo al gum de
ob ter um ma i or pe río do para esta de li be ra ção. 

Na ma nhã de 27, se gun do o ajus te, ain da pro cu rei a V. Exa., e
tive mos uma con fe rên cia de al gu mas ho ras. V. Exa. or de nou que fos sem lidos
em sua pre sen ça os dois me mo ran dos que acom pa nha ram por có pia a sua
nota de on tem, e que eu dis cu ti li vre men te. Su ge ri al gu ma cor re ções de erros
de fato no me mo ran do, re la ti vo à ques tão do Prin ce of Wa les, e vejo com
sa tis fa ção que fo ram fe i tas na có pia que me é ago ra di ri gi da. Des pe dindo-me 
de V. Exa. pedi a li cen ça que me foi con ce di da, para le var co mi go os me mo -
ran da, a fim de que eu os pu des se ler ain da uma vez com aten ção; e quan do 
V. Exa. veio ver-me na mes ma tar de, de vol vi-lhe os me mo ran dos di zen do
que eu os ti nha lido e re fle ti do so bre eles, e que nada ti nha vis to que pu desse
mo di fi car ma te ri al men te as opi niões do go ver no de Sua Ma jes ta de so bre a
li nha de con du ta que me fora pres cri ta. 

Na se guin te ma nhã, cedo, V. Exa. en vi ou-me o seu se cre tá rio
par ti cu lar, e em res pos ta à men sa gem que me trou xe da par te de V. Exa., eu 
só po dia re pe tir o que lhe ti nha dito na tar de pre ce den te. 

Estes dois me mo ran dos não ofe re cem um úni co fato novo ou
argu men to de al gu ma im por tân cia. Eles jus ti fi cam in te i ra men te as au to ri -
da des bra si le i ras. Não ad mi tem a mais leve par ce la de ra zão nas opi niões e
exi gên ci as do go ver no de Sua Ma jes ta de. Não ofe re cem qua li da de ou grau
al gum de sa tis fa ção, di fe ren te ou me nor que aque le que exi giu o go ver no
de Sua Ma jes ta de. De fato cons ti tu em a com ple ta re cu sa de re pa ra ção. Nestes
me mo ran duns não pos so ver mais do que nas pre ce den tes no tas de V. Exa. a
me nor pro va da que le de se jo que V. Exa. diz ter o Go ver no Impe ri al mos trado
para ajus tar ami ga vel men te am bas es tas ques tões. V. Exa. teve a bon da de
de ad mi tir na sua nota de on tem que ha via al gum fun da men to em al gu mas
das opi niões da le ga ção de Sua Ma jes ta de, ape sar da sua ge ral ine xa ti dão,
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porém não teve a con des cen dên cia de ex por qua is os pon tos so bre que temos
con se gui do evi tar o erro. 

A nos sa dis cus são so bre um des ses me mo ran dos, aque le so bre a
ques tão do Prin ce of Wa les, pa ten te ou um novo fato de al gu ma im por tân cia,
a este novo fato é se ri a men te pre ju di ci al à po si ção do go ver no bra si le i ro. 

V. Exa. deu-se mu i to tra ba lho em uma de suas no tas para con -
ven cer-me de que o ins pe tor do dis tri to, Fa us ti no, não ha via sido de mi ti do
por ne gli gên cia cul po sa no cum pri men to do seu de ver, po rém, sim ples e
somen te, por ca u sa de uma bre ve e pou co im por tan te de mo ra em co mu ni car
a notícia do na u frá gio. Do re la tó rio do che fe de po lí cia do Rio Gran de, de 10
de março de 1852, pa re ce que a prin ci pal ca u sa da de mis são de Fa us ti no foi
ter ele sol ta do um pri si o ne i ro que ha via sido apre en di do, com ob je tos rou -
ba dos do na u frá gio em suas mãos. Não so men te ele foi de mi ti do prin ci pal -
men te por essa ra zão, po rém o juiz de di re i to teve tam bém or dem para pro -
ce der con tra Fa us ti no por este ato cul po so. V. Exa. ain da su pri me este
fato no me mo ran do que me en vi ou, pos to que a ou tros res pe i tos te nha sido
cor reto; e isso me sur pre en de tan to mais quan to dis cu ti mos lar ga men te este 
pon to e es ta be le ce mos cla ra men te o fato da de mis são de Fa us ti no por ca u sa 
do seu pro ce di men to al ta men te cul po so.

As na ções ci vi li za das, para as qua is o Go ver no Impe ri al en ten de
ago ra ape lar, jul ga rão até que pon to um ato se me lhan te con cor re para jus ti fi car
as acu sa ções ge ra das de co ni vên cia e maus pro ce di men to fe i tas pelo côn sul
de Sua Ma jes ta de, con tra Fa us ti no e o juiz de paz So a res, so gro dele, acu sa ções 
ado ta das pelo go ver no de Sua Ma jes ta de; e as mes mas na ções tal vez en xer -
guem na per se ve ran te su pres são des te fato por V. Exa., e na não me nos
per se ve ran te de ne ga ção da cul pa bi li da de de Fa us ti no, bem como na ale ga ção
da sua nota de 18, a res pe i to de ex pli ca ções ver ba is que me te ri am sido da das 
na ques tão da For te, as qua is nun ca me fo ram da das, um modo de tra tar tais 
ques tões tão in com pa tí vel com a per fe i ta fran que za, como em de sar mo nia
com o seu mui sé rio ca rá ter. 

Na sua nota de on tem V. Exa. sin gu lar men te co me teu um engano
sé rio re fe rin do a exi gên cia do go ver no de Sua Ma jes ta de no caso do Prin ce
of Wa les. V. Exa. fala da in de ni za ção exi gi da pe los su pos tos as sas sí ni os. Não 
exis te tal exi gên cia. Na ver da de, o go ver no de Sua Ma jes ta de pen sa que
exis tem as mais for tes pre sun ções de as sas sí ni os co me ti dos nas pes so as da
tri pu la ção. Po rém, li mi tou es tri ta men te a sua exi gên cia de in de ni za ção à
pro pri e da de rou ba da. Um tal en ga no co me ti do por V. Exa. em ma té ria tão
impor tan te, é tan to mais para es tra nhar quan to, ten do eu no ta do este engano 
no me mo ran do que V. Exa. me mos trou em 27, foi cor ri gi do na có pia que
acom pa nhou a sua nota.

Qu an to ao me mo ran do so bre a ques tão do For te, devo pro tes tar
con tra a as ser ção de V. Exa. de que o Sr. Ben nett, o res pe i tá vel pro pri e tá rio
do ho tel da Ti ju ca, é uma tes te mu nha con trá ria aos ofi ci a is, o que dis se o Sr. 
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Ben nett? Que ti nha ou vi do as vo zes dos três ofi ci a is, quan do pas sa vam pela 
sua re si dên cia, logo de po is de te rem de i xa do o ho tel; que eles pa re ci am alegres
(in good spi rits) e que, quan do foi in for ma do da sua pri são, per gun tou no
ho tel o que ha vi am be bi do no jan tar, e sou be que eles ti nham to ma do duas
gar ra fas de Bor de a ux e meia gar ra fa de cog nac, en tre eles to dos. Isto é, que
três ho mens que ti nham ca mi nha do des de a ma nhã cedo a pé ti nham bebido
ao jan tar duas gar ra fas de vi nho fran cês, fra co, e to ma do cada um, um cálice
de cog nac com o seu café. Há nis to al gu ma pro va con tra os ofi ci a is? Faz-se
acres cen tar a Mr. Ben nett, e com efe i to, acres cen ta ele, em res pos ta a uma
per gun ta de sa cer ta da, que não sa bia o que po di am ter be bi do en tre o seu
ho tel e o quar tel do des ta ca men to da Ti ju ca. Como po dia sa ber o que bebera
em ou tra par te? Pro va rá esta ne ces sá ria ig no rân cia de Mr. Ben nett que eles
be be ram al gu res? 

A res pe i to da tes te mu nha Mül ler, que no pen sar de V. Exa. é a
úni ca tes te mu nha de sin te res sa da que res ta, não há dú vi da que o seu de po i -
men to é con trá rio aos ofi ci a is; mas bas ta re pe tir que os ofi ci a is pe di ram
para se rem aca re a dos com ele, e que, du ran te qua tro me ses, nun ca V. Exa.
lhes pro por ci o nou esta opor tu ni da de, nem teve a con des cen dên cia de
res pon der à nota do mi nis tro de Sua Ma jes ta de. 

V. Exa. diz, acer ca dos ofi ci a is da For te, que o Go ver no Impe ri al
está con ven ci do de que as au to ri da des po li ci a is não fal ta rão ao res pe i to
de vi do à ar ma da bri tâ ni ca no seu pro ce di men to para com três in di ví du os
tra ja dos à pa i sa na, que re cu sa ram de cla rar seus no mes e qua li da des. Esta
lin gua gem en vol ve uma acu sa ção de per se ve ran te e de ci di da fal si da de con tra
os três ofi ci a is um dos qua is é o ca pe lão da fra ga ta; e es tou cer to que an te ci po
o ju í zo do go ver no de Sua Ma jes ta de di zen do que tal lin gua gem agra va
se ri a men te a res pon sa bi li da de do Go ver no Impe ri al, pelo ul tra je e avil ta -
men to de que fo ram ví ti mas os três ofi ci a is, e pela afron ta fe i ta nas suas
pes so as à ma ri nha de Sua Ma jes ta de. 

O go ver no de Sua Ma jes ta de não de cli na rá do ape lo que V. Exa.
anun cia para o mun do ci vi li za do. 

Em sua nota de on tem V. Exa. torna a sus ten tar o ape lo que ti nha 
en ten di do fa zer de mim para o Go ver no de Sua Ma jes ta de. Seja-me lí ci to
re pe tir que esse te ria re al men te sido um ape lo do go ver no de Sua Ma jes ta de
para o mes mo go ver no. 

Jul ga V. Exa. pos sí vel que eu to mas se so bre mim for mu lar as
minhas no tas de 5, e as exi gên ci as das suas con clu sões? Se ja-me ain da lí ci to
di zer que um tal ape lo da de li be ra ção de um mi nis tro para o seu go ver no 
é con trá rio a to dos os cos tu mes e pre ce den tes, e es tou cer to que te ria
sido suma ri a men te re je i ta do pelo ga bi ne te bri tâ ni co. Eu te ria ra zão para fi -
car res sen ti do, se as sim me aprou ves se, com a in si nu a ção de in jus ti ça que
V. Exa. jul gou con ve ni en te lan çar con tra mim; mas não quis in tro du zir um
ele men to pes so al nes tas dis cus sões, e V. Exa. sabe que, nas nos sas con fe rências,
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não fiz alu são al gu ma a esta in si nu a ção ime re ci da. Acon te ce, po rém que em 
ou tra nota, da ta da so men te três dias de po is, em 21, V. Exa. se di ri ge com
con fi an ça, so bre um as sun to im por tan te, ao meu es cla re ci do es pí ri to, a fim
de ob ter uma opi nião me di ta da e be né vo la. Con fes so que a in si nu a ção de
in jus ti ça da nota de V. Exa. de 18, de i xa para mim sem va lor este cum pri -
men to. Por ou tro lado, ser ve este para ne u tra li zar a pre sen te cen su ra de V.
Exa. com pen so uma co i sa por ou tra; e em tais cir cuns tân ci as pos so di zer
sem des res pe i to para V. Exa., que sou in di fe ren te, tan to ao lou vor, como à
in si nu a ção. 

Uma re cen te pu bli ca ção di plo má ti ca ofe re ce um pre ce den te a
res pe i to do ape lo que V. Exa. en ten dia fa zer de mim para o meu go ver no. O 
mi nis tro me xi ca no em Pa ris fez em se tem bro de 186l, a ten ta ti va de ape lar
do mi nis tro fran cês, no Mé xi co, para Mr. Thou ve nel. Este se nhor in ter rom peu
com vi va ci da de o mi nis tro me xi ca no di zen do-lhe: “não que re mos re ce ber
as vos sas ex pli ca ções; te mos in te i ra men te apro va do o pro ce di men to de
Mr. de Sa ligny, e de acor do com a Ingla ter ra te mos or de na do que uma es qua -
dra com pos ta de na vi os das duas na ções exi gi rá uma con ve ni en te sa tis fa ção 
do go ver no do Mé xi co; e o vos so go ver no sa be rá do nos so mi nis tro e do
nos so al mi ran te qua is são as exi gên ci as da Fran ça”. (Pa péis re la ti vos ao Mé -
xi co, co mu ni ca do ao Con gres so dos Esta dos Uni dos, maio de 1862.) É para
mim uma sa tis fa ção pen sar, que ten do fir me men te re cu sa do um tal ape lo
pou pei ao vos so mi nis tro em Lon dres uma igual de cep ção. 

O go ver no de Sua Ma jes ta de, pos to que es pe ras se vi va men te que 
as suas exi gên ci as te ri am sido ace i tas, jul gou acer ta do pro vi den ci ar acer ca
da pos si bi li da de de uma re cu sa; e o al mi ran te War ren, co man dan te-em-che fe 
da es qua dra de Sua Ma jes ta de nes te por to, pro ce de rá ime di a ta men te, de
con for mi da de com as ins tru ções que lhe fo rem mi nis tra das, a dar os pas sos
ne ces sá ri os para fa zer re pre sá li as em pro pri e da de bra si le i ra. 

A pro pri e da de que for apre sa da será re ti da como ga ran tia até
que o go ver no de Sua Ma jes ta de ob te nha a sa tis fa ção que o Go ver no do
Impe ra dor tem to tal e pe remp to ri a men te re cu sa do, a não ser com pe li do por 
for ça su pe ri or. 

Não ca re ço di zer a V. Exa. que as re pre sá li as são um modo en -
ten di do e re co nhe ci do pe las na ções, de ob ter jus ti ça, quan do é esta de ou tro 
modo re cu sa da, e que elas não cons ti tu em um ato de guer ra. 

As me di das que se rão to ma das pelo al mi ran te War ren es tão nos
li mi tes do es ta do de paz. De pen de do go ver no do Impe ra dor fi car nes tes
li mi tes ou trans pô-las. Na viva es pe ran ça de que a paz não será per tur ba da, 
e no ar den te de se jo de que vol tem as cor di a is re la ções que a Grã-Bre ta nha
pro cu rou sem pre cul ti var com o Bra sil, mas que não po dem exis tir se o
Go ver no bra si le i ro re cu sa com per se ve ran ça a re pa ra ção das in jú ri as fe i tas
a sú di tos bri tâ ni cos, rogo a V. Exa. e aos seus co le gas que se lem brem que
pe sa rá so bre o mi nis tro uma gra ve res pon sa bi li da de se uma vi o len ta re sis -
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tên cia às re pre sá li as, ou me di das de con tra-re pre sá li as, ou ofen sas às pes so as
ou pro pri e da des bri tâ ni cas que re si dem no país, le va rem a ma i o res e mais
de plo rá ve is com pli ca ções. 

O al mi ran te War ren em pre ga rá to dos os pos sí ve is es for ços para exe -
cu tar as suas ins tru ções de modo a evi tar con fli tos hos tis. Apro ve i to esta opor tu -
ni da de para re no var a V. Exa. as se gu ran ças da mi nha alta con si de ra ção.

A S. Exa. o Sr. Mar quês de Abran tes, mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros. 

W. D. Chris tie 

EXTRATO DO OFÍCIO DA LEGAÇÃO BRITÂNICA AO

 CONTRA-ALMIRANTE  WARREN

 RIO DE JANEIRO, 30 DE DEZEMBRO DE 1862. 

O go ver no bra si le i ro, a não ser com pe li do por for ça ma i or, re je i -
ta to tal e pe remp to ri a men te a sa tis fa zer as exi gên ci as que di ri gí-lhe de or -
dem do go ver no de S. M. como in de ni za ção pelo rou bo dos sal va dos do
Prin ce of Wa les, e como sa tis fa ção pe los in sul tos que so fre ram ul ti ma men te
três ofi ci a is da vos sa ca pi ta nia, da po lí cia da Ti ju ca e do Rio; e ora cabe-me
o de ver de re co men dar-vos a exe cu ção, como jul gar des mais con ve ni en te, das
ins tru ções do go ver no de Sua Ma jes ta de na par te re la ti va às re pre sá li as. 

CIRCULAR DIRIGIDA PELA LEGAÇÃO BRITÂNICA

 AOS CÔNSULES DE SUA NAÇÃO NO BRASIL

Rio de Ja ne i ro, 30 de de zem bro de 1862

Se nhor. – Ten do sido to tal e pe remp to ri a men te re je i ta das pelo
Go ver no bra si le i ro, a não ser com pe li do por for ça su pe ri or, as exi gên ci as
que lhe fiz de or dem do go ver no de S. M., para in de ni za ção do rou bo dos
sal va dos da bar ca in gle sa Prin ce of Wa les, na Pro vín cia do Rio Gran de do
Sul em ju nho de 1861, e sa tis fa ção pelo mau tra ta men to de três ofi ci a is do
na vio For te de S. M. em ju nho úl ti mo, pelo pos to po li ci al da Ti ju ca e pe las
au to ri da des po li ci a is do Rio, o con tra-al mi ran te War ren pro ce de rá ime di a -
ta men te a fa zer re pre sá li as em pro pri e da de bra si le i ra. 

A pro pri e da de que for cap tu ra da será re ti da como ga ran tia, até
que o go ver no de S. M. ob te nha sa tis fa ção. 

As re pre sá li as são um bem en ten di do e re co nhe ci do modo de
pro ce der en tre as na ções para ob ter-se a jus ti ça de se ja da, e não cons ti tu em
ato de guer ra. 

Não me des cu i dei de no ti fi car isto ao Go ver no Impe ri al, e es for -
cei-me por mos trar-lhe que a res pon sa bi li da de será dele, e bem gra ve, se
uma re sis tên cia vi o len ta, ou atos de con tra-represàlia, ou ofen sa a sú di tos e
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pro pri e da des in gle sas no Bra sil, de rem lu gar a mais de plo rá ve is com pli ca -
ções.

O con tra-al mi ran te War ren en vi da rá to dos os es for ços para
pro ce der da me lhor ma ne i ra pos sí vel a fim de evi tar qual quer con fli to hos til. 

Faço-vos esta co mu ni ca ção para que pos sa is ex pli car aos sú di tos
in gle ses e a qua is quer ou tros a na tu re za das me di das de que o con tra-al mi -
ran te War ren pas sa a to mar. 

Sou etc. 

W. D. Chris tie 

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va  da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 131-136. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.6 – OFÍCIO DO MARQUÊS DE ABRANTES
ENCAMINHANDO CÓPIA DE NOTA ENVIADA A 

LORDE RUSSELL (2 JANEIRO 1863) 

Se ção Cen tral - Le ga ção Impe ri al 
na Grã-Bre ta nha 

 Lon dres, 22 de ja ne i ro de 1863

Em adi ta men to ao meu ofí cio n. 3 de 7 do cor ren te, te nho a hon ra de
trans mi tir a V.Exa. por có pia n. l a nota que logo ao dia 9 di ri gi a
Lor de Rus sell a fim de ob ter por es cri to a ra ti fi ca ção aliás já ver bal -

men te acor da da, do con vê nio re sul tan te das no tas tro ca das en tre V.Exa. e
Mr. Chris tie em 5 de ja ne i ro, e bem as sim a de cla ra ção for mal por par te des -
te go ver no da ace i ta ção do Árbi tro pro pos to por S. M. o Impe ra dor. 
Ilm. e Ex. Sr. 

Mar quês de Abran tes 

Esse Blue Book acom pa nha este ofí cio. Nele não en con trei a Nota
de V.Exa. do dia 5 de ja ne i ro, e só a res pos ta de Mr. Chris tie. Qu an do po -
rém pas sei a Lor de Rus sell a nota de 9 tive mu i to cu i da do em ser bem ex -
plí ci to quan to aos ter mos da que le con vê nio no to can te a am bas as ques tões; e
nes se in tu i to re pro du zi tex tu al men te a nota de V. Exa.; e apar te que con vi nha
da de Mr. Chris tie. Lor de Rus sell res pon den do-me na sua nota de 12, foi
tam bém mu i to pre ci so, em re pro du zir es ses ter mos, como V. Exa. verá.
Assim, pa re cem-me es tar com ple men te re sol vi das, pelo seu pró prio go ver no, 
as dú vi das que Mr. Chris tie em nota de 18 de ja ne i ro se lem brou ain da de
sus ci tar acer ca da ma té ria que tem de ser sub me ti da ao ár bi tro, ao que mu i to
bem res pon deu V.Exa. em nota do dia 23, se gun do me co mu ni ca no seu
des pa cho os ten si vo de 24 de ja ne i ro, cuja re cep ção te nho aqui a hon ra de
acu sar. 

Igual men te vejo por esse mes mo des pa cho que Mr. Chris tie tem
le van ta do ques tões para dar como ex clu í das pelo con vê nio do dia 5 de ja ne i ro
a re cla ma ção a que se jul ga com di re i to o Go ver no Impe ri al pelo modo das



re pre sá li as e da nos por elas oca si o na dos. Par te des sa cor res pon dên cia já
está no Blue Book, es pe ci al men te a sua nota de 9 de ja ne i ro a V. Exa., por
oca sião de pu bli car o Diá rio Ofi ci al o des pa cho que V. Exa. me di ri giu no
dia 8 (Blue Book, pág. 148). 

Pon do de par te es tes in ci den tes, li mi to-me aqui a trans mi tir a
V.Exa. os do cu men tos em vir tu de dos qua is está ra ti fi ca do por este go ver no 
o con vê nio de 5 de ja ne i ro, res tan do-me fa zer o pro tes to, que aliás te nho já
re di gi do, e o man da rei no mes mo dia em que re a li zar o pa ga men to. 

Sei que o Fo re ign Of fi ce está tra tan do de for mar a con ta com o
ar ma dor do na vio, e essa é na tu ral men te a ca u sa da de mo ra no re ce bi men to 
do di nhe i ro. 

No dia 12 re ce bi de Lor de Rus sell a nota por có pia nº 2 ra ti fi can -
do aque le con vê nio, e ace i tan do a S.M, o Rei dos bel gas, como o ár bi tro na
ques tão dos ofi ci a is da For te. 

O pa que te in glês, que par tiu de Sout hamp ton a 9 do cor ren te, e
que le vou o meu so bre di to ofí cio do dia 7 dan do a V. Ex.a esta no tí cia, le -
vou tam bém um des pa cho de Lor de Rus sell a Mr. Chris tie da mes ma data
con fir man do-a. Este des pa cho, com toda a cor res pon dên cia so bre esta nos -
sa ques tão, in clu si ve a mi nha nota do dia 9 e a de Lor de Rus sell ao dia 12,
acha-se no Blue Book, que foi an tes de on tem apre sen ta do a pe di do de ambas
as ca sas do Par la men to. Logo que este úl ti mo auto es te ja con clu í do, da rei
có pia de tudo a V. Exa. 

Espe ro que me re ce rá a apro va ção do Go ver no Impe ri al o modo
por que te nho con du zi do este ne gó cio, se gun do as ins tru ções de V. Ex.a. 

Deus guar de a V.Exa. 

Fran cis co Iná cio Car va lho Mo re i ra 

Extra í do de Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Estran ge i ros. Ti po graf ia Uni ver sal La em mert.
Rio de Ja ne i ro, 1863.
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104.7 –  NOTA DO MARQUÊS DE ABRANTES
COMUNICANDO A ACEITAÇÃO DO REI DA BÉLGICA

COMO ÁRBITRO DA QUESTÃO CHRISTIE
 (7 FEVEREIRO 1863)

Sec ção Cen tral 
Le ga ção Impe ri al na Grã-Bre ta nha 

 Lon dres, 7 de fe ve re i ro de 1863 

Ilm., Exm., Sr. 
Te nho a hon ra de acu sar a re cep ção do des pa cho de V. Exa. de 8

  de ja ne i ro úl ti mo, do qual foi por ta dor o Sr. Fle uri, que aqui che gou
pelo pa que te Mag da le na na tar de do dia 4 do cor ren te. 

Comple ta men te in for ma do dos vi o len tos e de plo rá ve is su cessos
que se gui ram as ex tra or di ná ri as exi gên ci as fe i tas pela Le ga ção Bri tâ ni ca
ao Go ver no Impe ri al, e in te i ra do de quan to V. Exa. se dig nou co mu ni -
car-me na que le des pa cho, tra tei sem per da de tem po de dar exe cu ção às
suas or dens. 

No dia 5 pois, pedi uma en tre vis ta ao Con de Rus sel a qual não
po den do ser para o mes mo dia em que se abria o Par la men to, teve lu gar no
dia 6.

E em re sul ta do des ta con fe rên cia te nho a sa tis fa ção de le var ao
co nhe ci men to de V. Exa. que o go ver no bri tâ ni co ra ti fi ca o que foi ajus ta do
en tre a sua le ga ção no Rio de Ja ne i ro e o Go ver no Impe ri al em vir tu de das
duas no tas de 5 de ja ne i ro úl ti mo, tro ca das en tre o mes mo go ver no e a dita
le ga ção, e nos ter mos es pe ci fi ca dos nas re fe ri das no tas. 

Igual men te me é mu i to sa tis fa tó rio in for mar a V. Exa. ha ver-me
de cla ra do o Con de Rus sel que o go ver no de S.M. a Ra i nha ace i ta va a S.M. o 
Rei dos bel gas como o ár bi tro es co lhi do por S.M. O Impe ra dor para de ci dir
se no modo da apli ca ção das nos sas leis aos ofi ci a is da For te hou ve por ven -
tu ra ofen sa à Ma ri nha Bri tâ ni ca. 



Logo que es te ja re du zi do a es cri tos este ne gó cio ver bal men te
acor da do, re me te rei a V. Exa. os res pec ti vos do cu men tos, o que es pe ro
fazer pelo pró xi mo pa que te da li nha de Bor de os. Deus guar de a V.Exa. 

Ilm. e Exm. Sr.
Mar quês de Abran tes

 
Fran cis co Iná cio de Car va lho Mo re i ra

Extra í do de Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Estran ge i ros. Ti po gra fia Uni ver sal La em mert.
Rio de Ja ne i ro, 1863.
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104.8 – NOTA DA LEGAÇÃO IMPERIAL EM LONDRES
COMUNICANDO AO GOVERNO BRITÂNICO A ESCOLHA
DO REI DA BÉLGICA COMO ÁRBITRO (9 FEVEREIRO 1863) 

Le ga ção Impe ri al do Bra sil

Lon dres, 9 de fe ve re i ro de 1863

Oa ba i xo-assinado, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten -
ciá rio de S. M. o Impe ra dor do Bra sil, tem a hon ra de in for mar ao
 mu i to hon ra do Con de Rus sell, prin ci pal se cre tá rio de es ta do de

S. M. a Ra i nha da Grã-Bretanha e Irlan da, para os ne gó ci os es tran ge i ros,
que o aba i xo-assinado aca ba de re ce ber de seu go ver no duas no tas com
data de 5 de ja ne i ro úl ti mo, tro ca das en tre o Go ver no Impe ri al do Bra sil e a
le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro, as qua is na tu ral men te te rão sido tam -
bém trans mi ti das pela mes ma le ga ção ao mu i to hon ra do con de Rus sel. 

Estes dois do cu men tos mos tram a con clu são que ti ve ram no Rio
de Ja ne i ro os vi o len tos e de plo rá ve is su ces sos que se se gui ram às ex tra or di -
ná ri as exi gên ci as fe i tas pela le ga ção bri tâ ni ca ao Go ver no Impe ri al, e de que 
trou xe no tí cia o úl ti mo pa que te che ga do do Bra sil. 

Na pri me i ra des sas no tas, di ri gi das ao mi nis tro bri tâ ni co por
S. Ex.a o Sr. mar quês de Abran tes, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os Estran ge i ros, acha-se tex tu al men te de cla ra do o se guin te: 

“Qu e ren do evi tar que se lhe atri bua a in ten ção de opor-se a
qual quer meio pa cí fi co e hon ro so de re sol ve rem-se as ques tões pen den tes;
de se jan do con tri bu ir para que, sem que bra do de co ro e da dig ni da de na ci o nal, 
seja de pron to re mo vi da a si tu a ção di fí cil em que se acham as re la ções en tre 
o go ver no de S.M. o Impe ra dor e a le ga ção de S. M. Bri tâ ni ca, com gra ve
pre ju í zo dos avul ta dos in te res ses que li gam os dois pa í ses; por úl ti mo,
como tes te mu nho da in te i ra con fi an ça que tem na jus ti ça da sua ca u sa; o
Go ver no Impe ri al, ra ti fi can do a de cla ra ção da mes ma nota de 29 de de zem bro
úl ti mo, quan to à ques tão da bar ca Prin ce of Wa les, es ta rá pron to a ex pe dir as 
con ve ni en tes or dens ao mi nis tro do Bra sil em Lon dres para en tre gar ali, sob 



pro tes to, nos ter mos da men ci o na da nota, a soma que o go ver no de S. M.
Bri tâ ni ca exi gir. 

E, pelo que toca aos ofi ci a is da fra ga ta For te, ace i tan do a in di ca ção
que fez o Sr. Chris tie em sua nota do 1. do cor ren te acer ca de um ar bi tra -
men to, o Go ver no Impe ri al tra ta rá de in for mar ao Sr. Chris tie da es co lha do 
ár bi tro que pos sa jul gar da mes ma ques tão; fi can do en ten di do que terá esse 
ár bi tro de co nhe cer, não do de ver que tem o Go ver no Impe ri al de fa zer exe cu -
tar as leis do seu país, mas tão-so men te se no modo da apli ca ção des sas leis
aos ofi ci a is da For te hou ve por ven tu ra ofen sa à ma ri nha bri tâ ni ca. 

Estas de cla ra ções só te rão efe i to quan do ti ve rem ces sa do as
re pre sá li as, e sido re la xa das as pre sas fe i tas. Devo por úl ti mo pre ve nir ao
Sr. Chris tie de que, se con tra o que é de es pe rar, o go ver no de S. M. Bri tâ ni ca
não aqui es cer a este ajus te, o Go ver no Impe ri al man te rá a sua po si ção pri -
mi ti va, que é a de não sa cri fi car o de co ro e a dig ni da de na ci o nal, por
mais que de plo re os ma les que des se seu pro pó si to pos sam re sul tar. ”

Res pon den do a esta nota dis se o mi nis tro bri tâ ni co o se guin te: 
“V. Ex.a pode es tar cer to de que as re pre sá li as ces sam des de este 

mo men to, e que o al mi ran te War ren ex pe di rá sem de mo ra or dem para o
re la xa men to das pre sas.” 

“O Go ver no Impe ri al, por mo ti vos que jul ga sem dú vi da pla u sí ve is, 
pre fe riu pa gar, sob pro tes to, o que for exi gi do na ques tão do Prin ce of Wa les, 
a ado tar a su ges tão que fiz de pro por-se que fos se tam bém esta ques tão
sub me ti da a um ar bi tra men to.” 

De cla rou, po rém, o mi nis tro bri tâ ni co nes ta mes ma nota:
“Que o go ver no de S. M. Bri tâ ni ca po de rá li vre men te ace i tar ou

re cu sar a pro pos ta de ar bi tra men to na ques tão da For te.” 
Ha ven do de fato ces sa do as re pre sá li as e ten do sido re la xa das as 

pre sas, e as sim pre en chi da a prin ci pal con di ção da nota do Go ver no Impe ri al,
re ce beu o aba i xo-as si na do or dem do seu go ver no para di ri gir-se ao mu i to
hon ra do con de Rus sel, a fim de in for mar-se de S. Ex.a se o go ver no de S. M. 
a Ra i nha está dis pos to a ra ti fi car o ajus te fe i to nos ter mos das re fe ri das no tas
de 5 de ja ne i ro, en tre o Go ver no Impe ri al e a le ga ção bri tâ ni ca, acer ca das
duas ques tões que este ajus te foi des ti na do a re sol ver. 

No caso afir ma ti vo re ce beu o aba i xo as si na do ins tru ções para
de cla rar ao go ver no de S. M. a Ra i nha que S. M. o Rei dos bel gas é o ár bi tro
es co lhi do por S. M. o Impe ra dor para de ci dir se no modo da apli ca ção da
lei aos ofi ci a is da For te hou ve por ven tu ra ofen sa à Ma ri nha Bri tâ ni ca. E o
Go ver no Impe ri al fir me men te con fia que o go ver no de S.M. a Ra i nha não
de i xa rá de ace i tar a es co lha de S, M. o Impe ra dor, ten do ela re ca í do na
au gus ta pes soa de S. M. o Rei dos bel gas. 

Fi nal men te, quan to à ques tão da bar ca Prin ce of Wa les, está aba i xo-
as si na do au to ri za do por seu go ver no para, de cli nan do in ter vir em qual quer 
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li qui da ção, e de ba i xo de pro tes to, nos ter mos da nota do Go ver no Impe ri al
à le ga ção bri tâ ni ca em data de 29 de de zem bro, en tre gar ao go ver no de
S. M. Bri tâ ni ca, em um che que so bre o Ban co de Ingla ter ra, qual quer quan tia
que o go ver no de S. M. Bri tâ ni ca por se me lhan te mo ti vo hou ver de exi gir. 

Fa zen do esta co mu ni ca ção ao mu i to hon ra do con de Rus sel, roga
o aba i xo-as si na do a S. Ex.a que i ra de cla rar-lhe a re so lu ção do go ver no de S. M. 
Bri tâ ni ca, em re la ção ao ajus te cons tan te das re fe ri das no tas de 5 de ja ne i ro,
bem como se é ace i to o ár bi tro pro pos to por S. M. o Impe ra dor do Bra sil. 

O aba i xo as si na do es pe ra com em pe nho a so lu ção que re cla ma a
gra vi da de do as sun to, e apro ve i ta a oca sião para re i te rar ao mu i to hon ra do
con de Rus sell os pro tes tos de sua mais alta con si de ra ção. 

A S. Exa. o mu i to hon ra do Con de Rus sell etc., etc. 

Car va lho Mo re i ra

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Le gis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 172-173. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.9 – NOTA DO GOVERNO INGLÊS DE ACEITAÇÃO DO
ACORDO ENTRE ABRANTES E CHRISTIE

(12 FEVEREIRO 1863) 

Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros 

Lon dres, em 12 de fe ve re i ro de 1863

O aba i xo-assinado, se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros 
de Sua Ma jes ta de, em res pos ta à nota do en vi a do ex tra or di ná rio
e mi nis tro ple ni po ten ciá rio de S. M. o Impe ra dor do Bra sil, tem a 

hon ra de o in for mar que o go ver no de Sua Ma jes ta de ace i ta o acor do cons -
tan te das no tas tro ca das en tre o mar quês de Abran tes e o Sr. Chris tie; e o
go ver no de Sua Ma jes ta de fi xa rá o mais de pres sa pos sí vel a quan tia que ele
con si de ra como jus ta in de ni za ção na ques tão do Prin ce of Wa les; que con -
sen te em que seja sub me ti da à de ci são de um ár bi tro a ques tão so bre os ofi -
ci a is do na vio For te, de Sua Ma jes ta de, nos ter mos pro pos tos pelo go ver no
bra si le i ro, isto é, se no modo de apli car as leis do Bra sil aos ofi ci a is da For te
houve ofen sa à Ma ri nha Bri tâ ni ca; e, fi nal men te, o go ver no de Sua Ma jes tade
ace i ta o Rei dos bel gas como ár bi tro, de Sua Ma jes ta de se dig nar con sen tir
em ace i tar esse en car go. 

O go ver no de Sua Ma jes ta de ten do ace i to as con di ções ajus ta das no 
Rio de Ja ne i ro, não de se ja dis cu tir os ter mos do pro tes to do go ver no bra si le i ro.

O go ver no bra si le i ro está per su a di do de que tem o di re i to de seu
lado; o go ver no de Sua Ma jes ta de tem igual con vic ção em sen ti do opos to. Po -
rém o go ver no de Sua Ma jes ta de pre fe re an tes cul ti var boas re la ções para o fu -
tu ro do que pro lon gar con tro vér sia so bre o pas sa do com o go ver no do Impe ra -
dor do Bra sil, que a tan tos res pe i tos tem tí tu los à ami za de do go ver no bri tâ ni co. 

O aba i xo as si na do apro ve i ta esta opor tu ni da de para re no var ao
Sr. Mo re i ra a se gu ran ça de sua mais alta con si de ra ção. 

Ao Sr. Me i ra etc., etc. 

Rus sell

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas pág. 174. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.10 – PAGAMENTO PELO GOVERNO IMPERIAL, SOB
PROTESTO, DAS INDENIZAÇÕES PELO NAUFRÁGIO DA

PRINCE OF WALES (26 FEVEREIRO 1863) 

Le ga ção do Bra sil em Lon dres

26 de fe ve re i ro de 1863

O aba i xo as si na do, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po -
tenciá rio de S. M. o Impe ra dor do Bra sil, tem a hon ra de acu -
sar a re cep ção da nota, que em data de on tem lhe di ri giu o mu -

i to honrado con de Rus sell, prin ci pal se cre tá rio de es ta do de S. M, a Ra i nha
da Grã-Bretanha e Irlan da para os ne gó ci os es tran ge i ros, e apres sa-se em
trans mi tir a S. Exa. no in clu so che que so bre o Ban co de Ingla ter ra a quan tia
de £ 3,200, que o go ver no de S. M. Bri tâ ni ca fi xou pelo na u frá gio da bar ca
Prin ce of Wa les. 

Assim re a li za do este pa ga men to res ta ago ra ao aba i xo-as si na do
o im pe ri o so de ver de exe cu tar o que já teve a hon ra de anun ci ar na sua nota 
de 9 do cor ren te ao mu i to hon ra do con de Rus sell, a sa ber: que o go ver no de 
S. M, o Impe ra dor, fa zen do este pa ga men to ao go ver no de S. M. Bri tâ ni ca,
não re co nhe ce por for ma al gu ma o di re i to ou jus ti ça da par te do go ver no
bri tâ ni co em pre ten der que o go ver no im pe ri al seja res pon sá vel pelo na u frá gio
da bar ca Prin ce of Wa les nas cos tas do Bra sil; ha ven do aliás o go ver no im pe ri al
em pre ga do to dos os me i os ao seu al can ce para con se guir a pu ni ção dos
su pos tos mal fe i to res, e ten do fe i to fran ca e le al men te os pos sí ve is es for ços
para de mons trar a im pro ce dên cia da re cla ma ção a que este fato deu lu gar
por par te da le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro. 

E as sim in ti ma men te con ven ci do do di re i to que lhe as sis te, de cla ra
o Go ver no Impe ri al: 

1º) Que não pode nem deve ace der aos prin cí pi os in só li tos que
se pre ten dem con tra ele es ta be le cer por oca sião des se na u frá gio; nem ace i tar a



res pon sa bi li da de que se lhe atri bui con tra o que tudo, alta e ca te gó ri ca men te
pro tes ta. 

2º) Que con se guin te men te se re cu sa, como sem pre se re cu sou, a
con se guir e a in ter vir na li qui da ção das per das so fri das pe los do nos da bar ca
na u fra ga da, ou de qual quer in de ni za ção pe los de sas tres pro ve ni en tes des se 
na u frá gio; e as sim, tam bém de cli na ab so lu ta men te o go ver no im pe ri al to mar
co nhe ci men to do fato de abs ter-se o go ver no bri tâ ni co de fa zer re cla ma ção
pe cu niá ria pelo na vio ou pelo fre te, como se de cla ra na nota a que ora
res pon de o aba i xo-as si na do. 

3º) E, fi nal men te, trans mi tin do ao go ver no de S. M. Bri tâ ni ca a
so bre di ta quan tia de £ 3,200 pelo na u frá gio da bar ca Prin ce of Wa les, de cla ra
o aba i xo-as si na do, em nome do seu go ver no, que este pa ga men to as sim fe i to
ao go ver no bri tâ ni co é mera con se qüên cia dos pro ce di men tos ile ga is e vi o -
lên ci as co me ti das so bre na vi os bra si le i ros nas águas ter ri to ri a is do Impé rio,
e sim ples re sul ta do da for ça, sem de ne nhum modo im por tar a ad mis são do 
di re i to ou jus ti ça da par te do go ver no bri tâ ni co. Pelo que nun ca po de rá este 
pa ga men to es ta be le cer um pre ce den te con tra o Bra sil ou qual quer ou tra na ção 
ma rí ti ma, pois que o Go ver no Impe ri al não re co nhe ce o di re i to em se me -
lhan te fato, an tes con tra ele e suas con se qüên ci as pro tes ta da ma ne i ra a
mais for mal e so le ne. 

O aba i xo-as si na do, di ri gin do ao go ver no de S. M. Bri tâ ni ca este
pro tes to para os seus de vi dos efe i tos, re ser va-se, en tre tan to, o di re i to de
re cla mar em nome do seu go ver no uma sa tis fa ção pela vi o la ção da sua
so be ra nia ter ri to ri al em con se qüên cia de te rem sido, a tí tu lo de re pre sá li as,
cap tu ra dos e con ser va dos como pre sas nas águas ter ri to ri a is do Impé rio,
por na vi os da ma ri nha de guer ra bri tâ ni ca, cin co na vi os de pro pri e da de
bra si le i ra; bem como uma in de ni za ção pe los pre ju í zos re sul tan tes das re fe -
ri das pre sas; con tra o que tudo des de já igual men te pro tes ta o aba i xo-as si na do,
e apro ve i ta a oca sião para re i te rar ao mu i to hon ra do con de Rus sell a ex pres são
da sua mais alta con si de ra ção. 

A S. Exa. o mu i to hon ra do Con de Rus sell. 

Car va lho Mo re i ra 

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 174-175. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.11 – NOTA DO GOVERNO BRITÂNICO SOBRE O
RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES

 (28 FEVEREIRO 1863) 

Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros 

Em 28 de fe ve re i ro de 1863 

O aba i xo-assinado, prin ci pal se cre tá rio de es ta do de Sua Ma jes ta de 
para os ne gó ci os es tran ge i ros, acu sa a re cep ção de um che que
so bre o Ban co de Ingla ter ra pela soma de £ 3.200. O aba i xo assinado

li mi tar-se-ia sim ples men te a acu sar esta re cep ção se o Sr. Mo re i ra, en vi a do
ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio de S. M. o Impe ra dor do Bra sil,
não ti ves se, trans mi tin do aque le che que, pro du zi do di ver sas as ser ções que
é do de ver do aba i xo-assinado não de i xar pas sar sem se rem con tra ri a das. 

A pri me i ra des sas as ser ções é que esta im por tân cia é a soma que
o go ver no de S. M. bri tâ ni ca fi xou pelo na u frá gio do Prin ce of Wa les.  O
aba i xo-as si na do já in for mou ao Sr. Mo re i ra de que se não re cla mou soma
al gu ma pela per da do na vio Prin ce of Wa les, nem pelo fre te do car re ga men to;
a quan tia é re cla ma da em con se qüên cia da ver go nho sa pi lha gem pra ti ca da
no car re ga men to, e pela ne gli gên cia de que de ram pro va as au to ri da des
bra si le i ras nos in qué ri tos ten den tes a pro var a cul pa bi li da de dos mal fe i to res
sus pe i tos. 

Qu an do o côn sul Ve re ker che gou a 16 de ju nho a cos ta, oito ou
nove dias de po is do na u frá gio, sen do in for ma do que oito ou dez ca dá ve res
ja zi am na pra ia; pe diu ao juiz mu ni ci pal que pro ce des se a um Exa.me nos
cor pos, ao que se re cu sou. O côn sul atri bui esta re cu sa à pre sen ça do sr.
Fa us ti no, ins pe tor do dis tri to, que se apre sen tou com uma for ça ar ma da,
mais nu me ro sa do que a que acom pa nha va o juiz mu ni ci pal. Foi esta a
pri me i ra vi o la ção da jus ti ça. 

Se aque les oito ou dez ca dá ve res ti ves sem sido Exa.mi na dos,
po der-se-ia ter co nhe ci do se ne les ha via si na is de vi o lên cia; mas, como



de cor res se mu i to tem po an tes do Exa.me, e nes sa oca sião os cor pos es ti ves sem 
em de com po si ção, não se pode re co nhe cer qual fora a ca u sa da mor te. Se
um na vio bra si le i ro ti ves se na u fra ga do na cos ta de Corn wall, e se hou ves se
en con tra do ca dá ve res na pra ia, a au to ri da de do dis tri to te ria pro ce di do
logo a in qué ri to, fa zen do Exa.mi nar os cor pos. Se um ma gis tra do ti ves se
che ga do com uma for ça para im pe dir ou em ba ra çar esse in qué ri to, não de cor -
re ri am vin te e qua tro ho ras sem que o ma gis tra do fos se de mi ti do, e sem
que se man das sem tro pas para pro te ger os atos ju di ci a is. 

O aba i xo-as si na do não quer pros se guir na dis cus são des te ne gó cio; 
as suas cir cuns tân ci as es tão re su mi das em uma car ta do al mi ran te War ren
ao Sr. Chris tie. Esta car ta, da ta da de 23 de se tem bro de 1862, exis te en tre os
pa péis que fo ram apre sen ta dos ao Par la men to por or dem de Sua Ma jes ta de.

O na u frá gio teve lu gar em ju nho de 1861. No fim de 1862, ten do
o go ver no de Sua Ma jes ta de sido ilu di do du ran te 18 me ses, por meio de
eva si vas, sub ter fú gi os, de as ser ções sem fun da men to por par te das au to ri -
da des bra si le i ras, foi a es qua dra de Sua Ma jes ta de apo i ar as mo de ra das
re cla ma ções do go ver no de Sua Ma jes ta de; tudo se pas sou se gun do as re gras
do di re i to das gen tes, de po is de um lon go pe río do de pa ciên cia e de lon ga -
ni mi da de. 

O aba i xo-as si na do tem a hon ra de apre sen tar ao Sr. Mo re i ra as
se gu ran ças de sua mais alta con si de ra ção. 

Ao Sr. Mo re i ra etc., etc. 

Rus sell

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Le gis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po graf ia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas pág. 176. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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104.12 – NOTA DA LEGAÇÃO IMPERIAL
 COMENTANDO A NOTA DO CONDE RUSSELL

 (2 MARÇO 1863)

Le ga ção do Bra sil em Lon dres

 Em 2 de mar ço de 1863

Oa ba i xo-assinado, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten -
ciá rio de S. M, o Impe ra dor, tem a hon ra de acu sar o re ce bi men to 
da nota que com data de 28 de fe ve re i ro, e só on tem re ce bi da, lhe

di ri giu o muito hon ra do Con de Rus sell, prin ci pal se cre tá rio de es ta do de S.
M, a Ra i nha da Grã-Bretanha e Irlan da para os ne gó ci os es tran ge i ros, e jul -
gar de seu de ver res pon der ime di a ta men te a S. Exa.o se guin te: 

Foi acor da do pe las no tas tro ca das en tre o Go ver no Impe ri al e a
le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro, que o pa ga men to fe i to ao go ver no bri tâ -
ni co in ter mé dio des ta le ga ção sê-lo-ia de ba i xo de pro tes to. 

Se gun do to dos os usos e es ti los em ca sos se me lhan tes, quan do
um go ver no pro tes ta con tra atos de ou tro go ver no, tem este de acu sar
for mal men te a re cep ção des te pro tes to a fim de fi car se me lhan te do cu men to
no re gis tro in ter na ci o nal para os seus fu tu ros e de vi dos efe i tos. Entre tan to,
ob ser va o aba i xo-as si na do que o mu i to hon ra do Con de Rus sell, por esta
oca sião, na sua nota de 28 de fe ve re i ro, acu sa sim ples men te o re ce bi men to
da soma que o aba i xo-as si na do lhe pa gou, sem acu sar ao mes mo tem po o
re ce bi men to do pro tes to que acom pa nhou aque le pa ga men to. 

É, pois, de ver do aba i xo as si na do ro gar ao mu i to hon ra do Con de 
Rus sell que i ra ter a bon da de de acu sar-lhe a re cep ção do re fe ri do pro tes to,
logo que lhe seja opor tu no, para com ple men to des ta tran sa ção. 

Qu an to às ob ser va ções que o mu i to hon ra do Con de Rus sell faz
na sua nota de 28 de fe ve re i ro, o aba i xo as si na do tem de pon de rar que essas
obser va ções são to das, e in te i ra men te, ba se a das ou ori gi na das em de clarações
fe i tas, em sus pe i tas en tre ti das, e in fe rên ci as de du zi das pelo côn sul Ve re ker, 



e que to das elas se acham con tes ta das e ne ga das, ou re fu ta das e ex pli ca das
pelo go ver no im pe ri al em sua cor res pon dên cia com a le ga ção bri tâ ni ca,
como o mu i to hon ra do Con de Rus sell o acha rá re ca pi tu la do no me mo ran do
do Sr. Mar quês de Abran tes, que acom pa nhou a nota da S Ex.a ao Sr. Christie
de 29 de de zem bro de 1862, pag. 121 da cor res pon dên cia apre sen ta da ao
par la men to. Acha-se na que le me mo ran do uma nar ra ção cla ra e um sumário
su cin to dos fa tos, que re mo vem e des tro em as ale ga ções con ti das na car ta
do con tra-almirante War ren, o qual ne nhum co nhe ci men to pes so al ti nha
dos fa tos, e es cre veu me ra men te sob as im pres sões do re la tó rio do côn sul
Ve re ker. 

Os re la tó ri os des te côn sul são uma sé rie de de du ções in fun da das 
e de sus pe i tas in jus tas con tra as au to ri da des bra si le i ras e con tra as for mas
do pro ces so. A for ça des ta sus pe i ta, cum pre ao aba i xo-as si na do dizê-lo ao
mu i to hon ra do con de Rus sel, deve pelo me nos ser - mi ti ga da na apre ci a ção
do go ver no bri tâ ni co - quan do este se lem brar que o Sr. Ve re ker tam bém
che gou a ter sus pe i tas de que os ha bi tan tes do Rio Gran de cons pi ra vam
con tra sua vida: e que o Sr. Chris tie, de po is de co mu ni car pes so al men te
com o mes mo côn sul, jul gou do seu de ver de cla rar ao go ver no do Bra sil
achar-se con ven ci do que o Sr. Ve re ker la bo ra va em uma ilu são, e que não
ti nham fun da men to as suas apre en sões. 

Não é pois im pro vá vel que as ilu sões do côn sul Ve re ker não se
li mi tas sem a tão es can da lo sa im pu ta ção con tra um povo no meio do qual 
ti nha vi vi do por mu i tos anos com toda a se gu ran ça e hos pi ta li da de, mas
ain da se es ten des sem a ou tras acu sa ções fe i tas por ele no de cur so des te
su ces so. 

É cer to que o côn sul Ve re ker atri bui o fato de se não ter fe i to o
Exa.me nos ca dá ve res acha dos logo na pri me i ra oca sião à su pe ri o ri da de da
for ça ar ma da que es col ta va o ins pe tor de quar te i rão, em re la ção à for ça que
acom pa nha ra o juiz mu ni ci pal ao lu gar do na u frá gio; e foi por ca u sa des sa
im pres são que o pró prio côn sul achou me lhor vol tar ao Rio Gran de a fim
de ali se abrir ime di a ta men te o pro ces so sem por tudo isso po der-se atri bu ir 
cen su ra al gu ma ao juiz mu ni ci pal, como con fes sa o dito côn sul pág. 3 da
corres pon dên cia. Mas con tra esta sus pe i to sa e in fun da da in fe rên cia, o
memo ran do do Sr. Mar quês de Abran tes pág. 125 da cor res pon dên cia mostra
cla ra men te que a for ça de que dis pu nha o ins pe tor nes sa oca sião para policiar
o lu gar do na u frá gio, não era su pe ri or ao nú me ro de pes so as e à for ça que
acom pa nha va o juiz mu ni ci pal. A in fe rên cia por tan to do côn sul Ve re ker
não pode ser de du zi da do re ce io ale ga do de su pe ri o ri da de de for ça, por -
que seme lhan te fato é so men te sus ten ta do por esta sua de cla ra ção, que é inE -
xa.ta. E tão in fun da do era se me lhan te re ce io de su pe ri o ri da de de for ça, que
o juiz mu ni ci pal, de acor do com o côn sul, pro ce deu a dar bus cas em al gu -
mas ca sas sus pe i tas, en quan to o pró prio côn sul não teve re ce io de acom pa -
nhar o inspe tor do quar te i rão para com ele e al guns sol da dos va re ja rem
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ou tro distri to vi zi nho, como ele mes mo re fe re. Con se guen te men te, não
hou ve logo no co me ço esta fal ta de jus ti ça que su põe o mu i to hon ra do con de
Russell.

S. Exa. lem bra o que te ria ocor ri do, se um na vio bra si le i ro ti ves se 
na u fra ga do nas cos tas de Corn wall. 

Sem dú vi da te ri am sido nes se caso exe cu ta das as leis in gle sas;
mas no caso da bar ca Prin ce of Wa les fo ram igual men te exe cu ta das as leis do 
Bra sil com tan to vi gor e pron ti dão quan to a lo ca li da de e a cir cuns tân cia o
per mi ti ram. Fi ze ram-se Exa.mes em tan tos ca dá ve res quan tos foi pos sí vel
des co brir, e o ve re dic to foi as fi xia por sub mer são. Cin co in qué ri tos fo ram
su ces si va men te fe i tos por di ver sas au to ri da des; a to das es sas in ves ti ga ções
o côn sul Ve re ker po dia ter as sis ti do, a al gu mas de las não es te ve pre sen te, e
à mais im por tan te não com pa re ceu, ten do sido aliás para ele for mal men te
con vi da do. Um fun ci o ná rio foi de mi ti do pelo go ver no im pe ri al, onze pes -
so as fo ram pro ces sa das e per se gui das, e se guia o pro ces so os ter mos ul te ri o res 
de jul ga men to, quan do o mi nis tro bri tâ ni co re cor reu à vi o lên cia hoje de to dos
co nhe ci da. 

Por tan to, não pode o aba i xo as si na do ad mi tir a jus ti ça da lin gua gem 
do mu i to hon ra do Con de Rus sell quan do fala de ne gli gên cia das au to ri da des
bra si le i ras. 

E na pre sen ça des tes lon gos e con ti nu a dos es for ços para re a li zar
a pu ni ção dos mal fe i to res, o aba i xo-as si na do re je i ta a res pon sa bi li da de que
o go ver no bri tâ ni co im pôs por meio da for ça ao go ver no do Bra sil; e, por
con se guin te, o aba i xo as si na do pode uni ca men te con si de rar aque la res pon -
sa bi li da de como pro ve ni en te do na u frá gio do Prin ce of Wa les. 

O aba i xo as si na do tem a hon ra de re i te rar ao mu i to hon ra do
con de Rus sell a ex pres são da sua mais alta con si de ra ção. 

A S. Exa. mu i to hon ra do Con de Rus sell. 

Car va lho Mo re i ra 

Extra í do do Re la tó rio da Re par ti ção dos Ne gó ci os Es tran ge i ros à Assem bléia Ge ral Le gis la ti va da 11ª
Legis la tu ra pelo Mi nis tro de Esta do Mar quês de Abran tes. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Uni ver sal de
La em mert. 1863. No tas págs. 177-178. (Bi bli o te ca Ita ma ra ti-Rio).
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105
DISSOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (1) 

105.1 – DISSOLUÇÃO – DECRETO Nº 4.226 (18 JULHO 1868)

Usan do da atri bu i ção que me con fe re a Cons ti tu i ção no art. 101 § 5º,
e ten do ou vi do o meu Con se lho de Esta do: hei por bem dis sol ver 
a Câ ma ra dos De pu ta dos e con vo car ou tra, que se re u ni rá no dia

três de maio do ano pró xi mo fu tu ro. 
Pa u li no José So a res de Sousa, do meu Con se lho, mi nis tro e se cre tá -

rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do e faça exe -
cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em de zo i to de ju lho de mil oi to cen tos e ses sen ta 
e oito, qua dra gé si mo sé ti mo da Inde pen dên cia e do Impé rio. Com a ru bri ca 
de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Pa u li no José So a res de Sou sa

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1868.Tomo XXXI. Par te II. Pág. 491.
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105.2 – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA GERAL – 
DECRETO Nº 4.227 (25 JULHO 1868) 

Con vo ca para o dia 3 de maio de 1869 a nova Assem bléia Ge ral, e
de sig na a úl ti ma do min ga do mês de ja ne i ro do mes mo ano para
se pro ce der em todo o Impé rio á ele i ção pri ma ria. 

Ten do, por de cre to de 18 do cor ren te mês, dis sol vi do a Câ ma ra
dos De pu ta dos, e con vo ca do ou tra para o dia 3 de maio do ano pró xi mo
fu tu ro: hei por bem con vo car para aque le mes mo dia a nova Assem bléia
Ge ral, de sig nan do, na for ma do art. 40 da Lei nº 387 de 19 de Agos to de
1846, a úl ti ma do min ga de ja ne i ro de 1869 para se pro ce der em todo o
Impé rio à ele i ção dos ele i to res que tem de ele ger os no vos de pu ta dos. 

Pa u li no José So a res de Sousa, do meu Con se lho, mi nis tro e se -
cre ta rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do e faça 
exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em vin te cin co de Ju lho de mil oi to cen tos
ses sen ta e oito, qua dra gé si mo sé ti mo da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Pa u li no José So a res de Sou sa 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1868.Tomo XXXI. Par te II. Pág. 492.
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106
GUERRA DO PARAGUAI

106.1 – TRATADO DA TRÍPLICE ALIANÇA, ENTRE O
 BRASIL, A ARGENTINA E O URUGUAI – DETERMINAÇÃO

DAS BASES DA POLÍTICA DE GUERRA 
E PAZ (1º MAIO 1865)

Nós dom Pe dro II, Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e de fen sor per pé tuo
do Bra sil, etc. Fa ze mos sa ber a to dos os que a pre sen te car ta de
con fir ma ção, apro va ção e ra ti fi ca ção vi rem, que no pri me i ro dia

do mês de maio do cor ren te ano, se con clu iu e as si nou-se na ci da de de Buenos 
Ai res, en tre nós e S. Exce lên cia o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca Argen ti nha e o 
Sr. go ver na dor pro vi só rio da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, pe los res pec -
ti vos ple ni po ten ciá ri os que se acha vam mu ni dos dos com pe ten tes ple nos
po de res, um tra ta do de ali an ça, ofen si va e de fen si va, cujo teor é o se guin te:

O go ver no de Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil, o go ver no
da Re pú bli ca Argen ti na, e o go ver no da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai;

Os dois pri me i ros em guer ra com o go ver no da Re pú bli ca do
Pa ra guai por lhe ter este de cla ra do ter de fato, e o ter ce i ro em es ta do de
hos ti li da de e ven do ame a ça da a sua se gu ran ça in ter na pelo dito go ver no, o
qual vi o lou a fé pú bli ca, tra ta dos so le nes e os usos in ter na ci o na is das na ções
ci vi li za das e co me teu atos in jus ti fi cá ve is de po is de ha ver per tur ba do as re -
la ções com os seus vi zi nhos pe los ma i o res abu sos e aten ta dos;

Per su a di dos que a paz, se gu ran ça e pros pe ri da de de suas res -
pec ti vas na ções tor na ram-se im pos sí ve is en quan to exis tir o atu al go ver no
do Pa ra guai e que é uma ne ces si da de im pe ri o sa, re cla ma da pe los mais ele va -
dos in te res ses, fa zer de sa pa re cer aque le go ver no, res pe i tan do-se a so be -
ra nia, in de pen dên cia e in te gri da de ter ri to ri al da Re pú bli ca do Pa ra guai;

Re sol ve ram, com esta in ten ção, ce le brar um tra ta do de ali an ça,
ofen si va e de fen si va, e para esse fim no me a ram seus ple ni po ten ciá ri os, a
sa ber:



Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil, ao Exmo. Sr. Dr. Fran cis co 
Octa vi a no de Alme i da Rosa, do seu Con se lho, de pu ta do à as sem bléia Ge ral 
le gis la ti va e ofi ci al da Impe ri al Ordem da Rosa;

Sua Exa. O pre si den te da Re pú bli ca Argen ti na ao Exmo. Sr. Dr.
Dom Ru fi no de Eli zal de, seu mi nis tro e se cre tá rio de es ta do dos ne gó ci os
es tran ge i ros;

Sua Exa., o go ver na dor pro vi só rio da Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai, ao Ex. Sr. Dr. Dom Car los de Cas tro, seu mi nis tro e se cre tá rio de
es ta dos dos ne gó ci os es tran ge i ros;

Os qua is, de po is te rem tro ca do seus res pec ti vos po de res, que
fo ram acha dos em boa e de vi da for ma, con cor da ram no se guin te:

Art. 1º Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil, a Re pú bli ca Argen -
ti na e a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai se unem em ali an ça ofen si va e de fen -
si va na guer ra pro mo vi da pelo go ver no do Pa ra guai.

Art. 2º Os ali a dos con cor re rão com to dos os me i os de guer ra de
que pos sam dis por, em ter ra ou nos rios, como jul ga rem ne ces sá rio.

Art. 3º De ve mos co me çar as ope ra ções da guer ra no ter ri tó rio da
Re pú bli ca Argen ti na ou na par te do ter ri tó rio pa ra gua io que é li mí tro fe
com aque le, o co man do em che fe e di re ção dos exér ci tos ali a dos, fi cam
con fi a dos ao pre si den te da mes ma re pú bli ca, ge ne ral-em-che fe do exér ci to
ar gen ti no Bri ga de i ro-Ge ral D. Bar to lo mé Mi tre.

Embo ra as al tas par tes con tra tan te es te jam con ven ci das de que
não mu da rá o ter re no das ope ra ções da guer ra, to da via para sal var os di re i tos
so be ra nos das três na ções fir mam des de já o prin cí pio de re ci pro ci da de
para o co man do em che fe, caso as di tas ope ra ções se hou ve rem de tras pas sar
para o ter ri tó rio bra si le i ro ou ori en tal.

As for ças ma rí ti mas dos ali a dos fi ca rão sob o ime di a to co man do
do Vice-Almi ran te Vis con de de Ta ma da ré, co man dan te-em-Che fe da es qua -
dra da Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil.

As for ças ter res tres de Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil,
for ma rão um exér ci to de ba i xo das ime di a tas or dens seu Ge ne ral-em-Che fe
Bri ga de i ro Ma nu el Luiz Osó rio.

As for ças ter res tres da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, uma di vi são 
das for ças bra si le i ra e ou tra das for ças ar gen ti nas, que de sig na rem seus
res pec ti vos che fes su pe ri o res, for ma rão um exér ci to às or dens ime di a tas do 
go ver na dor pro vi só rio da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai Bri ga de i ro D.
Ve nan cio Flo res.

Art. 4º A or dem e eco no mia mi li tar dos exér ci tos ali a dos de pen -
de rão uni ca men te de seus pró pri os che fes.

As des pe sas de sol do, sub sis tên cia, mu ni ções de guer ra, ar ma -
men to, ves tuá rio e mios de mo bi li za ção das tro pas ali a das se rão fe i tas à
cus ta dos res pec ti vos Esta dos.
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At. 5º As al tas par tes con tra tan tes pres tar-se-ão mu tu a men te, em 
caso de ne ces si da de, to dos os au xí li os ou ele men tos de guer ra de que dis -
pu nham, na for ma que ajus ta rem.

Art. 6º Os ali a dos se com pro me tem so le ne men te a não de po res
as ar mas se não de co mum acor do, e so men te de po is de der ri ba da a au to ri -
da de do atu al go ver no do Pa ra guai; bem como a não ne go ci a rem se pa ra da -
men te com o ini mi go co mum, nem ce le bra rem tra ta dos de paz, tré gua ou
ar mis tí cio, nem con ven ção al gu ma para sus pen der ou fin dar a guer ra, se
não de per fe i to acor do en tre to dos.

Art. 7º Não sen do a guer ra con tra o povo do Pa ra guai e sim con tra
o seu go ver no, os ali a dos po de rão ad mi tir em uma le gião pa ra gua ia os
ci da dãos des sa na ci o na li da de que que i ram con cor rer para der ri bar o dito
go ver no e lhes da rão os ele men tos ne ces sá ri os, na for ma e com as con di ções 
que se ajus ta rem.

Art. 8º Os ali a dos se obri gam a res pe i tar a in de pen dên cia, so be -
ra nia e in te gri da de ter ri to ri al da Re pú bli ca do Pa ra guai. Em con se qüên cia o 
povo pa ra gua io po de rá es co lher o go ver no e ins ti tu i ções que lhe aprou ve rem,
não po den do in cor po rar-se a ne nhum dos ali a dos e nem pe dir a seu pro te -
to ra do como con se qüên cia des ta guer ra.

Art. 10 Con cor dam en tre si as al tas par tes con tra tan tes que as
fran que zas, pri vi lé gi os ou con ces sões que ob te nham do go ver no do Pa ra guai
hão de ser co muns a to dos eles, gra tu i ta men te se fo rem gra tu i tos ou com a
mes ma com pen sa ção ou equi va lên cia se fo rem con di ci o na is.

Art. 11 Der ri ba do o atu al go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, os
ali a dos fa rão os ajus tes ne ces sá ri os com a au to ri da de que ali se cons ti tu ir
para as se gu ra a li vre na ve ga ção dos rios Pa ra ná e do Pa ra guai, de sor te que 
os re gu la men tos ou leis da que la re pú bli ca não pos sam es tor var, en tor pe cer
ou one rar o trân si to e a na ve ga ção di re ta dos na vi os mer can tes e de guer ra
dos Esta dos ali a dos, di ri gin do-se para seus ter ri tó ri os res pec ti vos ou para
ter ri tó rio que não per ten ça ao Pa ra guai; e to ma rão as ga ran ti as con ve ni en tes
para efe ti vi da de da que les ajus tes sob a base de que os re gu la men tos de
po lí ti ca flu vi al, quer para aque les dois rios, quer para o rio Uru guai, se rão
fe i tos de co mum acor do en tre os ali a dos e os de ma is re be i ri nhos, que den tro
do pra zo que ajus ta rem os di tos ali a dos ade ri rem ao con vi te que lhes será
di ri gi do.

Art. 12 Os ali a dos re ser vam-se com bi nar – en tre si os me i os mais 
pró pri os para ga ran tir a paz com a Re pú bli ca do Pa ra guai de po is de der ri -
ba do o go ver no atu al.

Art. 13 Os ali a dos no me a rão opor tu na men te os ple ni po ten ciá ri os
para a ce le bra ção dos ajus tes, con ven ções ou tra ta dos que se te nham de fa zer
com o go ver no que se es ta be le cer no Pa ra guai.
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Art. 14 Os ali a dos exi gi rão des se go ver no o pa ga men to das des -
pe sas da guer ra que se vi ram obri ga dos a ace i tar, bem como re pa ra ção e
in de ni za ção dos do nos e pre ju í zos às suas pro pri e da des pú bli cas e par ti cu -
la res e às pes so as de seus con ci da dãos, sem ex pres sa de cla ra ção de guer ra;
e dos da nos e pre ju í zos ve ri fi ca dos pos te ri or men te com vi o la ção dos prin cí pi os
que re gem o di re i to da guer ra.

A Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai exi gi rá tam bém uma in de ni za ção 
pro por ci o na da aos da nos e pre ju í zos que lhe ca u sa o go ver no do Pa ra guai
pela guer ra em que a obri ga a en trar para de fen der sua se gu ran ça ame a ça da
por aque le go ver no.

Art. 15 Em uma con ven ção es pe ci al se mar ca rá o modo e for ma
de li qui dar e pa gar a dí vi da pro ce den te das ca u sas men ci o na das.

Art. 16 Para evi tar as dis sen sões e guer ras que tra zem con si go as
ques tões de li mi tes, fica es ta be le ci do que os ali a dos exi gi rão do go ver no do
Pa ra guai que ce le bre com os res pec ti vos go ver nos tra ta dos de fi ni ti vos de 
li mi tes sob as se guin tes ba ses:

O Impé rio do Bra sil se di vi di rá da Re pú bli ca do Pa ra guai:
Do lado da mar gem es quer da do Pa ra guai pelo rio Apa des de a

foz até as suas nas cen tes;
No in te ri or, pe los cu mes da ser ra de Ma ra ca ju, sen do as ver ten -

tes de les te do Bra sil e as de oes te do Pa ra guai e ti ran do-se da mes ma ser ra
li nha as mais re tas em di re ção às nas cen tes do Apa e do Igu rey.

A Re pú bli ca Argen ti na será di vi di da da Re pú bli ca do Pa ra guai
pe los rios Pa ra ná e Pa ra guai a en con trar os li mi tes com o Impé rio do Bra sil,
sen do es tes do lado da mar gem di re i ta do rio Pa ra guai a Ba hia Ne gra.

Art. 17 Os ali a dos se ga ran tem re ci pro ca men te o fiel cum pri men to 
dos con vê ni os, ajus tes e tra ta dos que se de vem ce le brar com o go ver no que
se tem de es ta be le cer na Re pú bli ca do Pa ra guai, em vir tu de do que foi
con cor da do no pre sen te tra ta do de ali an ça, o qual fi ca rá sem pre em toda a
sua for ça e vi gor para o fim de que es tas es ti pu la ções se jam res pe i ta das e
exe cu ta das pela Re pú bli ca do Pa ra guai.

Para con se guir este re sul ta do con cor dam que no caso em que
uma das al tas par tes con tra tan tes não pos sa ob ter do go ver no do Pa ra guai
o cum pri men to do ajus ta do, ou no caso em que este go ver no ten te anu lar as 
es ti pu la ções ajus ta das com os ali a dos, os ou tros em pre ga rão ati va men te
seus es for ços para fazê-las res pe i tar.

Se es tes es for ços fo rem inú te is, os ali a dos con cor re rão com to dos 
os seus me i os par fa zer efe ti va a exe cu ção da que las es ti pu la ções.

Art. 18 Este tra ta do se con ser va rá se cre to até que se con si ga o
fim prin ci pal da ali an ça.

Art. 19 As es ti pu la ções des te tra ta do, que não de pen dem do po der
le gis la ti vo para se rem ra ti fi ca das, co me ça rão a vi go rar des de que seja apro -
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va do pe los go ver nos res pec ti vos, e as ou tras des de a tro ca das ra ti fi ca ções
que terá lu gar den tro do pra zo de qua ren ta dias, con ta dos da data do mes mo
tra ta do, ou an tes se for pos sí vel, que se fará na ci da de de Bu e nos Ai res.

Em tes te mu nho do que, nos aba i xo as si na dos, ple ni po ten ciá ri os
de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor do Bra sil, de sua ex ce lên cia o Sr. pre si den te
da Re pú bli ca Argen ti na e de sua ex ce lên cia o Sr. go ver na dor pro vi só rio da
Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, em vir tu de de nos so ple nos po de res, as si -
na mos o pre sen te tra ta do e lhe fi ze mos pôr os nos so se los.

Ci da de de Bu e nos Ai res, 1º de maio do ano do nas ci men to de
Nos so Se nhor, de 1865. – (L. S.) Fran cis co Octa vi a no de Alme i da Rosa. (L. S.) Ru fi no 
de Eli sal de (L.S.) Car los de Cas tro.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o Di re i to Inter na ci o nal. Bra sí lia. Mi nistério
da Jus ti ça e Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia. Págs. 328-332.
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106.2 – PROTOCOLO  ANEXO AO TRATADO DA
 TRÍPLICE  ALIANÇA (1º MAIO 1895)

DE MO LI ÇÃO DE FOR TI FI CA ÇÕES E DI VI SÃO DE AR MAS,
 TRO FÉU E PRE SAS

PROTOCOLO

Re u ni dos na Se cre ta ria  de Es ta do das Re la ções Ex te ri o res da Re pú -
bli ca Argen ti na os Exmos. Srs. ple ni po ten ciá ri os de Sua Ma jes ta de, 
o Impe ra dor do Bra sil, do go ver no da Re pú bli ca Argen ti na e do

go ver no da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, aba i xo as si na dos, con cor da ram
no se guin te:

1º Que em cum pri men to do tra ta do de ali an ça des ta data se
farão de mo lir as for ti fi ca ções de Hu maitá e não se per mi ti rá le van tar para o 
fu tu ro ou tras de igual na tu re za, que pos sam im pe dir a fiel exe cu ção das es -
ti pu la ções da que le tra ta do.

2º Que sen do uma das me di das ne ces sá ri as para ga ran tir-se a
paz com o go ver no que se es ta be le ça no Pa ra guai não de i xar ar mas, nem
ele men tos de guer ra, as que se en con tra rem se jam di vi di das em par tes
igua is pe los ali a dos.

3º Que os tro féus e pre sas, que fo rem to ma dos ao ini mi go, se di -
vi dam en tre aque les dos ali a dos que te nham fe i to a cap tu ra.

4º Que os che fes su pe ri o res dos exér ci tos ali a dos com bi nem nos
me i os de exe cu tar es tes ajus tes.

E as si na ram em Bu e nos Ai res, em 1º de maio de 1865. – Fran cis co
Ota vi a no de Alme i da Rosa. – Ru fi no de Eli zal de. – Car los de Cas tro.

Extra í do do Tra ta do de Ali an za con El Pa ra guay – Fir ma do em 1º de maio de 1865. Tra du ção
literal do tex to pu bli ca do pelo go ver no bri tâ ni co. Pa ris, abril de 1866. (Bi bli o te ca do Ita ma -
rati-Rio).
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106.3 – ESTABELECIMENTO DE TÁTICA OFENSIVA E
DEFENSIVA POR PARTE DOS EXÉRCITOS DA

 TRÍPLICE ALIANÇA (1º MAIO 1865)

Mis são es pe ci al do Bra sil, Bu e nos Ai res, 

1º de maio de 1865

Sr. Mi nis tro –  Nas con fe rên ci as que pre ce de ram o tra ta do de ali an ça,
que nes ta data as si no com V. Exa. e com o Exmo. Sr. Dr. D. Car los de 
Cas tro, ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai, fi cou en -

ten di do en tre os três ple ni po ten ciá ri os que à vis ta da re da ção cla ra do pe -
río do pri me i ro do art. 3º da que le tra ta do era des ne ces sá rio ex ce tu ar ex pres -
sa men te, es tan do já ex ce tu a das, as ope ra ções de guer ra agres si va ou de fen -
si va que o go ver no im pe ri al man das se fa zer no ter ri tó rio pa ra gua io pela
fron te i ra de Mato Gros so ou por qual quer ou tro pon to da fron te i ra do Bra -
sil, a me nos que as tro pas em pre ga das em tais ope ra ções não te nham de en -
trar em uma ação con jun ta con tra o ini mi go co mum.

Re no vo a V. Exa.  os meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. –
A. S. Exa. O Sr. Dr. D. Ru fi no de Eli zal de, Ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca
Argen ti na. – Fran cis co Ota vi a no de Alme i da Rosa.

(De igual teor  ao ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca Ori en tal do
Uru guai.)

Extra í do do Tra ta do de Ali an za con El Pa ra guay – Fir ma do em 1º de maio de 1865. Tra du ção
literal do tex to pu bli ca do pelo go ver no bri tâ ni co. Pa ris, abril de 1866. (Bi bli o te ca do Ita ma -
rati-Rio).



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.4 – RENDIÇÃO DE URUGUAIANA POR ESTIGARRIBIA
E O PROTOCOLO ASSINADO PELOS CHEFES ALIADOS SOB

O COMANDO DE D. PEDRO II (18 SETEMBRO 1865)

PROPOSIÇÃO DO CORONEL ESTIGARRIBIA

El co man dan te en che fe de la di vi si on pa ra guia ofre ce ren dir la gua i -
ni ción de la pla za de uru gui a na bajo las con di ci o nes si gui en tes:

1ª El co man dan te da la fu er za pa ra guia en tre ga rá la di vi sión de
su co man do des de sar gen to in clu si ve aba jo guar dan do los ejér ci tos ali a dos
para con el los to dos las re glas que las leis de la guer ra pres ci ben para con
los pri si o ne ros.

2ª Los je fes, ofi ci a li es y em ple a dos de dis tin ción sal dán de la
pa la za con sus ar mas y de más equi pa jes, pu di en do exi gir el pun to don de
qui e ran di ri gir-se, de bi en do el ejér ci to ali a do man te ner los e ves tir los me in tras
du ran te la pre sen te guer ra. Si exi gi e ren otro pun to el Pa ra guai, de bi en do
ser de su cu en ta si pre fi e ren este úl ti mo pun to di ri gir los.

3ª Los je fes y ofi ci a les, ori en ta les que es tan em esta gua ri ni ción al 
ser ví cio del Pa ra gui que da rán pri si o ne ros de guer ra del Impe rio, guar dan -
do-sele to dos las con si de ra ci o e nes a que sean acre do res. 

Si tio de Uru gua i a na, sep ti em bre, 18 de 1865. – Anto nio Esti gar ri bia.

Con ces sões fe i tas pe los ge ne ra is ali a dos

Os ge ne ra is ali a dos con ce dem, e ad mi tem a pri me i ra e a ter ce i ra
con di ções sem res tri ção al gu ma, quan to à 2ª ad mi tem-na com as se guin tes
res tri ções. Os ofi ci a is de qual quer ca te go ria se ren de rão, não po den do sair
da pra ça com ar mas, sen do-lhes li vres es co lher para sua re si dên cia qual quer
lu gar que não per ten ça ao ter ri tó rio do Pa ra guai, Uru ga i a na, 18 de se tem bro
de 1865 às 2:30 ho ras da tar de, pe los che fes ali a dos, o mi nis tro da guer ra do 
Impé rio do Bra sil Ânge lo Mo niz da Sil va Fer raz.

El co man dan te em jefe de la di vi sión pa ra guia. – Si tio de Uru -
gua i a na, sep tem bre, 18 de 1865.



El in fras crip to acep ta las pro po si ci o nes de V. Exa. y de sea so la -
men te que sea S. M. el Impe ral dor el me jor ga ran te de lar con ve ni co. A el ya 
V. Exa., que ha cen las pro po si ci o nes, me fio y en tre go pri si o ne ro de guer ra
la guar ni ción con las pres crip ci o nes acor da das por V. Exa.

El que fir ma es pe ra que V. Exa., pro ce de rá ime di a ta men te a ajus tar 
con el in fras crip tos la ma ne ra como se debe efec tu ar el de sar me y en tre ga
de la guar ni ción.

Dios guar de a V. Ex. mu chos anos. – Anto nio Esti gar ri bia.

PROCLAMAÇÃO

Sol da dos – O ter ri tó rio des ta pro vín cia acha-se li vre gra ças à
sim ples ati tu de das for ças bra si le i ras e ali a dos.

Os in va so res ren de ram-se; mas não está ter mi na da a nos sa ta re fa; a 
hon ra e dig ni da de na ci o nal não fo ram de todo vin ga das; par te da pro vín cia
de Mato Gros so e do ter ri tó rio da Con fe de ra ção Argen ti na ja zem ain da em
po der de nos so es for ço.

Avan te, pois, que a Di vi na Pro vi dên cia e a jus ti ça da ca u sa, que
de fen de mos, co ro a rão nos sos es for ços.

Viva a na ção bra si le i ra
Uru gua i a na, 19 de se tem bro de 1865. – d. Pe dro II, Impe ra dor

Cons ti tu ci o nal, e De fen sor Per pé tuo do Bra sil. – Ânge lo Mo niz da Sil va Fer raz.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o Di re i to Inter na ci o nal. Bra sí lia. Mi nistério
da Jus ti ça e Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia. 1980. Págs. 356-357.
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106.5 – CRIAÇÃO DE UM GOVERNO PROVISÓRIO
 NO PARAGUAI  E SEU RECONHECIMENTO

 PELOS ALIADOS (2 JUNHO 1869)

ACORDO DOS ALIADOS 
Pri me i ro Pro to co lo

Aos dois dias do mês de ju nho do ano do nas ci men to de Nos so
Senhor Je sus Cris to de mil oi to cen tos e ses sen ta e nove re u ni -
ram-se em Bu e nos Ai res, na se cre ta ria de es ta do do Mi nis té rio de 

Re la ções Exte ri o res, os três ple ni po ten ciá ri os dos go ver nos ali a dos; a sa ber:
S. Exa. o sr. con se lhe i ro José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, en vi a do ex tra or dinário e 
minis tro ple ni po ten ciá rio de Sua Ma jes ta de, o im pe ra dor do Bra sil, em missão
es pe ci al; S. Exa. o sr. dr. D. Ma ri a no Va re la, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do
das Re la ções Exte ri o res da Re pú bli ca Argen ti na; e S. Exa. o sr. dr. D. Adol fo 
Ro dri gues, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca 
Ori en tal do Uru guai, em mis são es pe ci al.

Con si de ran do os di tos ple ni po ten ciá ri os o es ta do de sua ne go -
ciação pen den te, re la ti va ao re co nhe ci men to do go ver no pro vi só rio que os
cidadãos pa ra gua i os pre ten dem es ta be le cer em Assun ção, se gun do o
expos to em suas con fe rên ci as ver ba is de 21, 22, 27 e 30 de abril úl ti mo, e
nos seus me mo ran dos de 30 de abril, 8º 17 e 18 de maio pró xi mos pas sa dos:

S. Ex.ª o sr. ple ni po ten ciá rio ar gen ti no teve a pa la vra em pri me i ro
lu gar e dis se que o seu go ver no ha via to ma do na mais sé ria con si de ra ção
as sim o se gun do como o pri me i ro me mo ran dum do ilus tra do sr. ple ni po ten -
ciá rio bra si le i ro; mas que seus es crú pu los, so bre as ques tões de prin cí pi os e
de con ve niên cia, ma ni fes ta dos em seu me mo ran dum de 8 de maio, não ti nha
sido des va ne ci dos por aque les do cu men tos, con quan to es te ja dis pos to a
con cor rer para o es ta be le ci men to de um go ver no pa ra gua io pro vi só rio e
hoje mais ain da do que an tes, se é pos sí vel, de se je pro ce der no mais per fe i -
to e ami gá vel acor do com seus ali a dos. Que sua di ver gên cia, no modo de 
con si de rar pre sen te men te as re la ções dos go ver nos ali a dos com o que se



tra ta de es ta be le cer no Pa ra guai, ele pede que se não atri bua se não a um
ver da de i ro zelo pe los cré di tos e in te res ses co muns da ali an ça. Fi nal men te,
que mu i to es ti ma ria che gar a um acor do que sa tis fi zes se ao ob je to es sen ci al
e ur gen te des tas con fe rên ci as, de i xan do to dos os go ver nos sa tis fe i tos e sem
a me nor que bra em suas tão bem cul ti va das re la ções de ami gos e ali a dos.

S. Ex.ª o sr. ple ni po ten ciá rio ori en tal dis se que, ex pres sa men te
au to ri za do pelo seu go ver no so bre os pon tos con tro ver ti dos nas con fe rên ci as
ver ba is e nos me mo ran dos, con fir ma va as suas opi niões an te ri o res, e se gun do
es tas ace i ta ria as ba ses for mu la das pelo sr. ple ni po ten ciá rio bra si le i ro, sal vo 
al gu ma mo di fi ca ção me ra men te de for ma que, por tan to, só dis cor da va da
idéia de ace i tar pre sen te men te o com pro mis so de ce le bra rem-se com o
go ver no pa ra gua io pro vi só rio os ajus te de fi ni ti vos de paz.

S. Exa. o sr. ple ni po ten ciá rio bra si le i ro dis se que fa zia in te i ra
jus ti ça às in ten ções dos go ver nos ali a dos re pre sen ta dos por seus ilus tres
co le gas. Mas que suas opi niões eram hoje ain da mis fir mes, por que ti nha
nova e ex pres sa apro va ção do go ver no im pe ri al, que com pro fun do pe sar
sou be ra das ca u sas que re tar da vam o de se ja do acor do, e lhe re co men da ra o 
mais fran co e efi caz ape lo à alta ilus tra ção e aos sen ti men tos ami gá ve is de
seus dig nos ali a dos. Acres cen tou o mes mo sr. ple ni po ten ciá rio que la men ta va
o tem po que essa di ver gên cia tem fe i to per der, mas re co nhe cia a boa von ta de 
de to dos e a im por tân cia do as sun to. Con ven ci do de que é ur gen te ven cer
de al gum modo ami gá vel essa ines pe ra da di fi cul da de e es pe ran do que as sim
acon te ça, vis to que to dos con cor dam na cri a ção do go ver no pa ra gua io
pro vi só rio, con vi da va os seus ilus tra dos co le gas para pro po rem a mo di fi ca ção
que jul gas sem ace i tá vel so bre as ba ses já Exa.mi na das nas con fe rên ci as an -
te ri o res.

O sr. ple ni po ten ciá rio ar gen ti no de cla rou que lhe pa re cia pos sí vel
evi tar a dis si dên cia atu al, e re a li zar a idéia ca pi tal em que to dos es tão de
acor do, de i xan do o mais para qual quer ou tro ajus te ul te ri or. Que este re sul -
ta do se po de ria con se guir, se gun do o pen sar do seu go ver no, dan do-se ou tra
for ma às ba ses ter ce i ra e quar ta das for mu la das pelo sr. ple ni po ten ciá rio
bra si le i ro.

Estas duas ba ses, no pro je to ofe re ci do pelo sr. con se lhe i ro Pa ra nhos,
es tão as sim con ce bi das: 

Con se qüen te men te, o go ver no pa ra gua io pro vi só rio ade ri rá ao
tra ta do da Trí pli ce Ali an ça que é a con di ção pre li mi nar de paz dos ali a dos
com a Re pú bli ca: sal vo qual quer mo di fi ca ção que, no pró prio in te res se do
Pa ra guai, se es ti pu le ul te ri or men te por mú tuo as sen ti men to dos ali a dos e
do mes mo go ver no pro vi só rio.

“Des ta ade são re sul ta rá que o novo go ver no pa ra gua io, sem de i xar 
de ter ple na li ber da de no exer cí cio de sua so be ra nia na ci o nal, no to can te à
guer ra e aos di re i tos dos ali a dos, que se re fe rem ás ca u sas e efe i tos da mes ma
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guer ra, fi ca rá li ga do por aque le pac to a pro ce der de in te i ro acor do com os
ali a dos”.

O sr. ple ni po ten ciá rio ar gen ti no pro pôs que as di tas duas ba ses
fos sem subs ti tu í das pela se guin te:

“Li ga dos es tos go bi er no so por um tra ta do de ali an za, que se hoy 
de do mi nio pú bli co, en el que se con si gan los por po si tos y fi nes de la guer ra a
que las tres po ten ci as que lo fir man, fu e ron ar ras tra das por el dic ta dor Lo pez,
el go bi er no pro vi so rio que aora se es ta blez ca, em el Pa ra gui, se obli ga rá a
pro ce der de en te ro acu er do con los ali a dos has ta la ter mi na ción de la guer ra”.

O sr. ple ni po ten ciá rio ori en tal, de po is de Exa.mi nar a so bre di ta
emen da, dis se que lhe pa re cia uma ques tão de pura for ma, vis ta que eram
sal vos aí os com pro mis sos da ali an ça e a eles se fa zia ex pres sa re fe rên cia.
Que por sua par te não se opo ria à nova re da ção.

O sr. ple ni po ten ciá rio bra si le i ro res pon deu que ia cor res pon der
ao pen sa men to con ci li a dor do ilus tra do ple ni po ten ciá rio do go ver no ar gen -
ti no, de não adi ar-se por mais tem po a idéia es sen ci al da cri a ção do go ver no
pro vi só rio pa ra gua io, pro cu ran do uma for ma de acor do, que de i xe a ação
dos ali a dos in te i ra men te li vre, para pro ce de rem mais tar de se gun do a mar cha
dos acon te ci men tos mi li ta res e po lí ti cos, os qua is, como pre vê o Sr. ple ni po -
ten ciá rio ar gen ti no, po dem des va ne cer de fato a dis si dên cia ora ma ni fes ta -
da na dis cus são de prin cí pi os e de opor tu ni da de, ou de ter mi nar ou tro e
mais sa tis fa tó rio acor do en tre os mes mos ali a dos, de con for mi da de com
seus so le nes com pro mis sos, a que to dos são igual men te fiéis.

Con se qüen te men te pro pôs o sr. ple ni po ten ciá rio bra si le i ro que à
nova re da ção do seu ilus tra do co le ga se acres cen tas sem mais al gu mas pa la vras
que me lhor ex pli quem o pen sa men to dos ali a dos, de não es tor va rem a ação 
que é da com pe tên cia ex clu si va do go ver no pa ra gua io, e me lhor de fi nam a
na tu re za das obri ga ções des te para com os ali a dos. Com esse adi an ta men to
a nova re da ção das duas men ci o na das ba ses fi ca ria as sim con ce bi da:

“Li ga dos es tos go bi er nos por un tra ta do de ali an za, que es hoy
del do mi nio pú bli co, en el que se con sig nan los pro po si tos y fi nes de la
guer ra, a que tres po ten ci as que lo fir man fu e ron ar ras tra das por el dic ta dor 
Lo pez, el go bi er no pro vi so rio que aho ra se es ta blez ca em el Pa ra gui, sin de jar 
de te ner ple na li ber tad em el ejer ci cio de su so be ra nia na ci o a nal, em lo
to can te a la guer ra, te ni en do pre sen tes las pres cir ci o nes del re fe ri do tra ta -
do, se obli ga rá a pro ce der de en te ro acu er do com los ali a dos has ta la ter mi -
na ción de la mis ma guer ra”.

Esta úl ti ma re da ção foi ace i ta pe los três ple ni po ten ciá ri os, en ten -
den do to dos que des te modo se evi tam os em ba ra ços que en con tra ram ao
que re rem des de já de fi nir to das as suas re la ções fu tu ras com o go ver no
pa ra gua io pro vi só rio. Que o tra ta do de 1.º de maio de 1865 con tém os
compro mis sos so le nes dos ali a dos, e que, sen do um des tes o de co mum
acor do em to dos os ca sos da ali an ça, po de ri am os mes mos ali a dos ado tar

442 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



ul te ri or men te os al vi tres que acon se lhem os acon te ci men tos, como o as se -
gu ram a iden ti da de de suas vis tas e os sen ti men tos de ami za de e união que
os ani mam e igual men te, para le va rem ao cabo a sua jus ta e glo ri o sa empresa.

Enquan to a úl ti ma das ba ses con ti das no pro je to bra si le i ro, a que 
o pre sen te pro to co lo se re fe re e que foi tam bém ace i ta por to dos os ple ni po -
ten ciá ri os, con cor dou-se em que os mes mos ple ni po ten ciá ri os a ex pres sas sem
como um voto e con se lho ami gá vel dos ali a dos, em sua re pos ta ofi ci al à
co mis são pa ra gua ia.

A base aci ma men ci o na da é a se guin te: – “No in tu i to de ani mar
o es pí ri to de união en tre os pa ra gua i os e de as se gu rar o mais de ci di do apo io
na ci o nal ao novo go ver no, con vém que este se com po nha de três mem bros,
sob a de no mi na ção de jun ta go ver na ti va ou ou tra se me lhan te. Ain da que
um de les te nham o tí tu lo de pre si den te e exer ça como tal fun ções, es pe ci a is, 
a au to ri da de su pre ma re si di rá no cor po co le ti vo, dis tri bu in do-se as di fe ren tes
atri bu i ções ad mi nis tra ti vas da mes ma jun ta, do modo mais ra zoá vel, por
cada um de seus mem bros.”

 Fi nal men te con vi e ram em que se la vras se um pro to co lo es pe ci al,
como re sul ta do da pre sen te con fe rên cia, no qual se fo mu la em os ter mos
pre ci sos do seu acor do re la ti vo ao re co nhe ci men to do fo ver no pro vi só rio
que os ci da dãos pa ra gua i os de se jam es ta be le cer na ca pi tal de sua pá tria.

Em tes te mu nho do que, nós ava i xo as si na dos, ple ni po ten ciá ri os
de Sua Ma jes ta de, o Impe ra dor do Bra sil, da Re pú bli ca Argen ti na e da
Re pú bli ca Ori en tal do Uru ga u ai, fi ze mos la vrar o pre sen te pro to co lo, em
três au tó gra fos, em vir tu de de nos sos ple nos po de res, oas si na mos com nos -
sos pu nhos e lhe fi ze mos pôr o selo de nos so ar mas. – (L. S.) José Ma ria da
Sil va Pa ra nhos (L. S.) Adolp ho Ro dri guez (L. S.) Ma ri a no Va re la.

Se gun do Pro to co lo

Aos dois dias do mês de ju nho do ano do nas ci men to de Nos so
Se nhor Je sus Cris to de mil oi to cen tos e ses sen ta e nove, na ci da de de Bu e nos
Ai res, re u ni ram-se na Se cre ta ria de Esta do do Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res, 
os ple ni po ten ciá ri os dos go ver nos ali a dos; a sa ber: S. Exa. o sr. con se lhe i ro
José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po -
ten ciá rio de Sua Ma jes ta de, o im pe ra dor do Bra sil, em mis são es pe ci al; S.
Exa. o sr. dr. D. Ma ri a no Va re la, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do das Re la -
ções Exte ri o res da Re pú bli ca Argen ti na; e S. Exa. o sr. dr. D. Adol fo Ro dri -
gues, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio da Re pú bli ca Ori -
en tal do Uru guai, em mis são es pe ci al.

O ob je to da pre sen te con fe rên cia era acor da rem de fi ni ti va men te
so bre os te mos do re co nhe ci men to do go ver no pro vi só rio que os ci da dãos
pa ra gua i os, ami gos da ali an ça, pre ten dem es ta be le cer, con for me a ma ni fes ta ção 
subs cri ta por gran de nú me ro de les e trans mi ti da aos mes mos ple ni po ten -
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ciá ri os por nota de 29 de abril úl ti mo, da co mis são en car re ga da de pro mo ver a 
re a li za ção des sas no bres e le gí ti mas as pi ra ções do povo pa ra gua io.

Os três ple ni po ten ciá ri os, de po is de con fe ri rem os seus ple nos
po de res, que fo ram acha dos em boa e de vi da for ma, con si de ran do: 

Que os vo tos e so li ci ta ções dos ci da dãos pa ra gua i os es tão de
acor do com as vis tas ge ne ro sas e le gí ti mos pro pó si tos da ali an ça;

Que, con cor dan do no es ta be le ci men to de um go ver no na ci o nal
no Pa ra guai, os go ver nos ali a dos não fa zem mais do que res pe i tar e cumprir
num dos seus mais so le nes com pro mis sos, ex pres so em vá ri os ar ti gos do
Tra ta do de 1º de maio de 1865, ao mes mo tem po que com ple tam o ato pelo
qual anu i rão a que as le giões pa ra gua i as, que fa zem par te dos exér ci tos aliados,
mar chas sem com a ban de i ra de sua na ci o na li da de;

Que o go ver no pa ra gua io será um ele men to mo ral de be né fi ca
in fluên cia para ace le rar e tor nar me nos san gui no len ta a con clu são da
pre sen te guer ra;

Que é ele uma ne ces si da de re cla ma da pe los in te res ses da po pu -
la ção ci vil, pa ra gua ia e es tran ge i ra, que ha bi ta as ci da des, vi las e mais
po vo a ções que as ar mas ali a das têm li ber ta do do po der do ini mi go no ter ri -
tó rio que se es ten de des de o Pas so da Pá tria até aos li mi tes se ten tri o na is da
re pú bli ca, e des de o rio Pa ra guai até as cor di lhe i ras onde o di ta dor Lo pez
se re fu gi ou com os res tos do seu der ro ta do exér ci to.

Que o es ta be le ci men to do go ver no pa ra gua io ami go não al te ra
nem os pro pó si tos nem os fins da ali an ça, e de i xa sub sis ten tes e com a mes ma
for ça os sues di re i tos de be li ge ran te:

Re sol ve ram, como exe cu ção do Tra ta do de 1º de maio de 1865, e
de in te i ra con for mi da de as sim com as dis po si ções des te pac to, como com as 
ins tru ções dos seus res pec ti vos go ver nos, de cla rar à co mis são pa ra gua ia;

Que os go ver nos ali a dos têm con cor da do en tre si fa ci li tar, quan to
es te ja da sua par te, o es ta be le ci men to do go ver no pa ra gua io pro vi só rio, re -
co nhe cê-lo e tra tá-lo como ami go de ba i xo das se guin tes con di ções;

1ª O go ver no pro vi só rio que se es ta be le ça no Pa ra guai deve ser
de li vre es co lha dos ci da dãos pa ra gua i os, que se acham no ter ri tó rio li ber ta do
do do mí nio do Ma re chal Lo pez.

2ª Esse go ver no deve cons ti tu ir-se por for ma e com pes so as que
dêem ga ran ti as de es ta bi li da de, de paz e de per fe i ta in te li gên cia com os go -
ver nos ali a dos;

O bom sen so dos di tos ci da dãos pa ra gua i os, suas ma ni fes tas
de cla ra ções de re co nhe ci men to aos ali a dos e pró pri os in te res se na ci o nal
que ora os re ú ne, as se gu ram que esse con di ção re sul ta rá sa tis fe i ta da li bre
ele i ção a que eles as pi ram e para a qual con tam e po dem con tar com as
mais ge ne ro sas sim pa ti as da par te dos go ver nos ali a dos.
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3ª Li ga dos es tes go ver nos por um tra ta do de ali an ça, que é hoje
do do mí nio do pú bli co, no qual se con sig nam os pro pó si tos e fins da guer ra, a 
que as três po tên ci as que o afir mam, fo ram ar ras ta das pelo di ta dor Lo pez; o 
go ver no pro vi só rio que ora se es ta be le cer no Pa ra guai, sem de i xar de ter
ple na li ber da de no exer cí cio de sua so be ra nia na ci o nal, pelo que res pe i ta à
guer ra, ten do pre sen tes as pres cri ções do re fe ri do tra ta do, se obri ga rá a pro ce -
der de in te i ro acor do com os ali a dos até a ter mi na ção da mes ma guer ra.

4ª Con se quen te men te o go ver no pa ra gua io não po de rá tra tar
com o ma re chal Lo pez, nem com pes soa que o re pre sen te, ou so bre quem
ele in flua, por que do mes mo modo pro ce de rão os go ver nos ali a dos e seus
re pre sen tan tes di plo má ti cos e mi li ta res. 

5ª A ação dos go ver nos ali a dos fi ca rá in te i ra men te li vre e in de -
pen den te do go ver no pro vi só rio, no que res pe i ta ao exer cí cio de sua ju ris di ção 
mi li tar e às ope ra ções con tra o ini mi go co mum. Eles po de rão ocu par os
pon tos que jul ga rem ne ces sá ri os e apro ve i ta rem-se de to dos os re cur sos do
país, sal vo a pro pri e da de par ti cu lar, ne u tra ou ami ga, cujo uso dará di re i to
à in de ni za ção.

6ª O go ver no pro vi só rio, além de sua ação po lí ti ca e ad mi nis tra ti va, 
pres ta rá todo o con cur so que lhe seja pos sí vel para as ope ra ções mi li ta res
dos ali a dos, já em pes so al e ma te ri al de guer ra, já em vi ve res e for ra gens.

7ª a ju ris di ção ci vil e cri mi nal do go ver no pro vi só rio não se
es ten de rá aos quar téis, acam pa men tos e in di ví du os per ten cen tes aos exér ci tos
ali a dos. Dado al gum de li to en tre um mi li tar ou em pre ga do dos di tos exér ci -
tos, e pes so as que lhes seja es tra nha, pre fe ri rá a ju ris di ção mi li tar, sal vo
se a au to ri da de mi li tar com pe ten te en tre gar o de lin qüen te ao ju í zo da au to ri -
da de pa ra gua ia.

8ª To dos os in di ví du os, na vi os, vi ve res, for ra gens e mais ma te ri al
de qual quer es pé cie, per ten cen tes aos exér ci tos ali a dos ou a seus for ne ce do res, 
te rão en tra da e sa í da pelo ter ri tó rio da re pú bli ca com isen ção de todo e
qual quer ônus, e sem mais fis ca li za ção que a que for acor da da com os ge ne ra -
is ou os re pre sen tan tes di plo má ti cos dos go ver nos ali a dos.

Sob es tas con di ções, os ali a dos com pro me tem-se a re co nhe cer o
go ver no pro vi só rio, e a pres tar-lhe seu apo io mo ral e ma te ri al para de fe sa
da or dem pú bli ca, e do re gi me le gal da re pú bli ca, en quan to du rar a pre sen te
guer ra, e pela for ma que jul ga rem mais con ve ni en te.

Con vi e ram mais: 1º, que essa de cla ra ção dos go ver nos ali a dos
será fe i ta por nota co le ti va di ri gi da pe los três ple ni po ten ciá ri os à co mis são
pa ra gua ia, acom pa nha da de có pia do pre sen te pro to co lo, e da do pac to da
ali an ça, a que se re fe rem as so bre di ta con di ções, con quan to já es te ja este no
do mí nio do pú bli co; 2º, que a co mis são de cla ra rá por nota re ver sal se ace i ta
as con di ções do re co nhe ci men to que lhes é ofe re ci do pe los ali a dos; e que,
cons ti tu í do o go ver no pa ra gua io pro vi só rio, con fir ma rá este pela for ma oficial
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mais con ve ni en te aque le acor do pré vio, que des de en tão terá ple no e in te i ro 
vi gor.

Em tes te mu nho do que, nós os ple ni po ten ciá rio de S. M., o Impe -
ra dor do Bra sil, da Re pú bli ca Argen ti na e da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai,
fi ze mos la vrar o pre sen te pro to co lo, em três au tó gra fos, em vir tu de dos
nos sos ple nos po de res, o as si na mos com nos sos pu nhos e lhe fa ze mos pôr o 
selo de nos sas ar mas (L. S.) José Ma ria da Sil va Pa ra nhos. (L. S.) Ma ri a no Va re la. 
– Adol fo Ro dri gues.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o di re i to in ter na ci o nal. Bra sí lia.
Minis té rio da Jus ti ça e Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia, 1980. Págs. 334-340.
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106.6 – DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DAS FORÇAS
ALIADAS EM OPERAÇÕES NO PARAGUAI, FIRMADA

ENTRE BRASIL E ARGENTINA
 (24 NOVEMBRO 1869)

PRO TO CO LO

Re u ni dos na ci da de de Assun ção do Pa ra guai, aos 24 dias do mês
de no vem bro de mil oi to cen tos e ses sen ta e nove, S. Exa. o sr. con -
se lhe i ro José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, en vi a do ex tra or di ná rio e

mi nis tro ple ni po ten ciá rio do Bra sil, em mis são es pe ci al, e S. Exa. o sr. dr. d.
Ma ri a no Va re la, mi nis tro das re la ções ex te ri o res da Re pú bli ca Argen ti na,
tra ta ram de acor dar so bre a pro pos ta fe i ta pelo go ver no ar gen ti no aos seus
ali a dos, para a re du ção das res pec ti vas for ças em ope ra ções do Pa ra guai. 

S. Exa. o sr. mi nis tro ar gen ti no dis se: que, gra ças aos tri un fos
su ces si vos das ar mas ali a das, que re du zi ram o ini mi go a um nú me ro in sig -
ni fi can te de sol da dos, pelo que já não ofe re ce re sis tên cia sé ria e foge para as 
ma tas e de ser tos, seu go ver no jul ga va que era che ga da a opor tu ni da de de
di mi nu ir com van ta gem para a ali an ça, os pe sa dos en car gos que tem su por -
ta do as três na ções com as des pe sas da guer ra e o em pre go neta de uma boa 
par te de sua po pu la ção.

Acres cen tou que para seu go ver no não era essa me di da uma
con ve niên cia de que pu des se pres cin dir fa cil men te, mas uma ne ces si da de
al ta men te re cla ma da pe las cir cuns tân ci as da Re pú bli ca Argen ti na; ne ces si -
da de a que esta só de sa ten de ria, se os pro pó si to da ali an ça o exi gis sem,
como o de mons trou an te ri or men te, pelo fato de de vol ver ao exér ci to de
ope ra ções, para o ata que de Pi ri be bui e Ascur ra, for ças que ha vi am sido
de fi ni ti va men te re ti ra das dele. Que o go ver no ori en tal não só con cor da va
na pro pos ta re du ção, como re i te ra va com a mais viva ins tân cia o seu pe di do
an te ri or, para que lhe fos se per mi ti do re ti rar toda a di vi são ori en ta., con for me
se vê de sua nota di ri gi da em 3 do cor ren te ao go ver no ar gen ti no.

S. Exa. o sr. mi nis tro bra si le i ro de cla rou: que o seu go ver no não
dese ja va me nos do que os seus ali a dos po der mi no rar os gran des sa cri fí ci os



que lhe tem im pos to a pre sen te guer ra, e que, in for ma do das dis po si ções em
que se acha vam os go ver nos ar gen ti no e ori en tal, se apres sa ra a au to ri zar o so -
li ci ta do acor do, uma vez que S. A, R. o sr. ma re chal-de-Exército con de d’eu,
ge ne ral-em-chefe das for ças bra si le i ras, não vi es se da cam pa nha. Que, fe liz -
men te, sen do con for me aos de se jos co muns o pa re cer do mes mo au gus to prín -
ci pe, ele mi nis tro bra si le i ro ade ria com pra zer à pro pos ta de que se tra ta.

Admi ti da em prin cí pio a con ve niên cia de uma re du ção nos exér -
ci tos ali a dos con cor da ram os se nho res mi nis tros em que o quan tum des ta,
pelo que toca às for ças bra si le i ras e ar gen ti nas, deve fi car ao pru den te acordo
dos res pec ti vos ge ne ra is-em-chefe. De cla rou, en tre tan to, o sr. mi nis tro argen ti no 
que aten den do ao dis pos to no art. 2º do tra ta do da Trí pli ce Ali an ça, e achado-se 
atu al men te em acam pa men to a ma i or par te do exér ci to ar gen ti no, seu
gover no de se ja re ti rar ime di a ta men te a guar da na ci o nal; e o sr. mi nis tro
bra si le i ro que era tam bém in ten ção de S. A. R. o sr. con de d’eu co me ça ra a
re du ção das for ças bra si le i ras pela re ti ra da dos cor pos de vo lun tá ri os da
pá tria ou de guar das na ci o na is.

Enquan to à re ti ra da da di vi são ori en tal, hoje já mu i to re du zi da,
con ve io-se em ace der ple na men te ao pe di do do go ver no ori en tal, sen do os
pa ra gua i os que têm fe i to par te da mes ma di vi são pos tos à dis po si ção do
go ver no pro vi só rio des ta re pú bli ca.

E pos to que a re fe ri da me di da já te nha o as sen ti men to do go ver no
da Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai e, sua re cen te nota aci ma ci ta da e, ou tras
de cla ra ções an te ri o res, en ten de ram os srs. re pre sen tan tes do Impé rio do
bra sil e da re pú bli ca Argen ti na que am bos de vi am so li ci tar nova e ex pres sa
ade são da par te da que le go ver no.

Jul gan do que o pre sen te acor do sa tis faz às vis tas ami gá ve is dos
go ver nos ali a dos, con gra tu lan do-se por ele e pro tes tan do, em nome dos mes -
mos go ver nos, a ma i or con fi an ça re cí pro ca e o mais fir me em pe nho em pre en -
cher to dos os fins da ali an ça, S. Exa. os srs, mi nis tros de ram por con clu í da a
sua con fe rên cia, fi ze ram la vrar o pre sen te pro to co lo e o as si na ram em dois
au tó gra fos – (L. S.) – José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, – (L. S.) Ma ri a no Va re la.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o di re i to in ter na ci o nal. Bra sí lia. Mi nis -
té rio da Jus ti ça e Editora Uni ver si da de de Bra sí lia. 1980. Págs. 340-341.
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106.7 – ACORDO PRELIMINAR DE PAZ CELEBRADO
ENTRE BRASIL, ARGENTINA E URUGUAI COM O

 PARAGUAI  (20 JUNHO 1870)

PRI ME I RO PRO TO CO LO

Aos 20 dias do mês de ju nho do ano do nas ci men to de Nos so Se nhor 
Je sus Cris to de 1870, re u ni dos na ci da de de Assun ção do Pa ra guai
S. Exa.s. os srs. ple ni po ten ciá ri os de S. M. o im pe ra dor do Bra sil,

e da Re pú bli ca Argen ti na, e os Exmos. srs D. Car los Lo i za ga e D. Ci ri lo,
Antô nio Ri va ro la, mem bros do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca do Pa ra guai, 
a fim de acor da rem na mo di fi ca ção das es ti pu la ções do Pro to co lo de 2 de
ju nho do ano pró xi mo pas sa do, de con for mi da de com as atu a is cir cuns tân ci as;

Con si de ran do que a mor te do ma re chal Fran cis co So la no López
e o ani qui la men to com ple to das for ças que lhe obe de ci am pu se ram ter mo
de fato à guer ra que ele tão des le al e in jus ta men te ha via pro vo ca do;

Con si de ran do que a ter mi na ção de fato da guer ra im põe aos
po de res ali a dos o de ver de de i xar a mais ple na li ber da de à or ga ni za ção
po lí ti ca da Re pú bli ca do Pa ra guai, as sim como à ele i ção de suas au to ri da des
per ma nen tes, que de vem afi an çar as re la ções fu tu ras das na ções ali a das
com a dita Re pú bli ca;

Con si de ran do que a nova si tu a ção exi ge da par te do Go ver no Pro -
vi só rio a ra ti fi ca ção de de cla ra ções an te ri o res e a ace i ta ção ex pres sa de ou tras
cláu su las que de ri vam ne ces sa ri a men te da que las e das no vas cir cuns tân ci as;

Con vi e ram em de cla rar so le ne men te ter mi na da a guer ra, fi can do 
mo di fi ca do o acor do de 2 de ju nho do ano pró xi mo pas sa do, nos ter mos
se guin tes; 

Art. 1º Fica res ta be le ci da a paz en tre o Impé rio do Bra sil, a
Repúbli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Ori en tal do Uru guai e a Re pú bli ca do
Paraguai.

Art. 2º O Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca do Pa ra guai ra ti fi ca
uma vez mais as de cla ra ções an te ri o res que fez ao ace i tar o Pro to co lo de 2
de ju nho do ano pró xi mo pas sa do, e por con se guin te ace i ta em sua subs tância
(en su fon do) o Tra ta do da Trí pli ce Ali an ça ce le bra do em Bu e nos Ai res no 1º



de maio 1865, re ser van do-se para os ajus tes de fi ni ti vos com o go ver no
per ma nen te as mo di fi ca ções des te mes mo tra ta do, que pos sa pro por o
gover no pa ra gua io no in te res se da re pú bli ca.

Art. 3º Em con se qüên cia do que é de cla ra do no ar ti go an te ri or, o
go ver no pa ra gua io se re co nhe ce obri ga do à ce le bra ção dos tra ta dos a que
se re fe re o do 1º de maio de 1865, en ten den do-se es ta be le ci do des de já que a 
na ve ga ção do Alto Pa ra ná e do rio Pa ra guai nas águas ter ri to ri a is da repúbli ca 
des de nome fica fran que a da aos na vi os de guer ra e mer can tes das na ções
ali a dos, li vres de todo e qual quer ônus, e sem que se pos sa im pe dir ou
estor var-se de ne nhum ou tro modo a li ber da de des sa na ve ga ção co mum.

Art. 4º Os po de res ali a dos com pro me tem-se a não in flu ir di re ta
nem in di re ta men te na re or ga ni za ção po lí ti ca e ele i ção do go ver no per manen te 
do Pa ra guai, de ven do to mar con se qüen te men te as dis po si ções con ve ni entes
de in te li gên cia com o go ver no pro vi só rio se, ao tem po da dita ele i ção, exis -
ti rem ain da for ças ali a das no ter ri tó rio pa ra gua io.

Art. 5º Fica en ten di do que, en quan to per ma ne ce rem for ças ali a das no
ter ri tó rio pa ra gua io, con ti nu a rão sub sis ten tes as con di ções 5ª e 7ª do ci ta do Acor -
do de 2 de ju nho re la ti vas à ju ris di ção mi li tar dos ge ne ra is ali a dos, as sim como a
8ª, so men te no que res pe i ta aos ar ti gos des ti na dos ao con su mo dos Exér ci tos.

Art. 6º Os tra ta dos a que se re fe re o do 1º de maio de 1865 se rão
ce le bra dos logo de po is de ele i to o go ver no per ma nen te da Re pú bli ca do
Para guai, e Go ver no Pro vi só rio pro me te que essa ele i ção se ve ri fi ca rá o
mais tar dar no pra zo de três me ses con ta dos da data do pre sen te acor do,
segun do as dis po si ções já de cre ta das.

Art. 7º No caso de de mo rar-se a ele i ção do go ver no per ma nen te da
Re pú bli ca do Pa ra guai, por mais de três me ses, os go ver nos ali a dos com bi na rão,
en tre si so bre a re so lu ção que de vam to mar para con clu ir os ajus tes de fi ni ti vos de
paz, os qua is no in te res se de to dos, não po dem fi car adi a dos por mu i to tem po.

Em tes te mu nho de que nós, os ple ni po ten ciá ri os dos go ver nos
ali a dos e mem bros do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca do Pa ra guai, fir ma mos
o pre sen te acor do, e lhe fi ze mos pôr nos sos se los. – (L. S.) – Ju lio de Ve dia –
(L. S.) – C. A. Ri va ro la – (L. S.) – Car los Lo i za ga.

Extra í do de PINTO, Antô nio Pe re i ra. Apon ta men tos para o di re i to in ter na ci o nal. Bra sí lia. Mi nis -
té rio da Jus ti ça e Edi to ra Uni ver si da de de Bra sí lia. 1980. Págs. 380-381.
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107
ABERTURA DA AMAZÔNIA E DO RIO SÃO FRANCISCO À

NAVEGAÇÃO INTERNACIONAL
(7 DEZEMBRO 1866)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1866

No in tu i to de pro mo ver o en gran de ci men to do im pé rio fa ci li tando
cada vez mais as suas re la ções in ter na ci o na is, e ani man do a na -
ve ga ção e o co mér cio e seus aflu en tes, dos rios To can tins e S.

Fran ci so, ou vi do o meu con se lho de Esta do, hei por bem de cre tar o se guinte:
Art. 1º Fi ca rá aber ta, des de o dia 7 de se tem bro de 1867, aos

navi os mer can tes de to das as na ções a na ve ga ção do rio Ama zo nas até à
fron te i ra do Bra sil do rio To can tins até Ca metá, do Ta pa jós até San ta rém,
do Ma de i ra até Bor ba, e do rio Ne gro até Ma na us.

Art. 2º Na mes ma data fi xa da no art. 1º fi ca rá igual men te aber ta
a na ve ga ção do rio de S. Fran cis co até a ci da de de Pe ne do.

Art. 3º A na ve ga ção dos aflu en tes do Ama zo nas, na em que só uma
das mar gens per ten ce ao Bra sil, fica de pen den do do pré vio ajus te com os ou tros
Estados ri be i ri nhos so bre os res pec ti vos li mi tes e re gu la men tos po lí ti cos e fis ca is.

Art. 4º As pre sen tes dis po si ções em nada al te ra ram a ob ser vân cia
do que pres cre ve rem os tra ta dos de na ve ga ção e co mér cio com as Re pú bli cas
do Peru e Ve ne zu e la con for me os re gu la men tos já ex pe di dos para esse fim.

Art. 5º Os meus mi nis tro e se cre tá ri os de Esta do pelas re par ti -
ções com pe ten tes pro mo ve rão os ajus tes de que tra ta o art. 3º, e ex pe di rão
or dens e re gu la men tos ne ces sá ri os para a efe ti va exe cu ção deste de cre to.

Antô nio Co e lho de Sá e Albu quer que, do meu Con se lho, Se na -
dor do Im pé rio, Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Estran ge i ros,
as sim o te nha en ten di do e faça exe cu tar.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 7 de de zem bro de 1866, 46º da
Inde pen dên cia do Impé rio – Com a ru bri ca de S.M. o Impe ra dor Antô nio
Co e lho de Sá e Albu quer que .

Extra í do de BASTOS, A. C.  Ta va res. O Vale do Ama zo nas. Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal. São
Pa u lo. 1937. Págs. 24-25.
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108
PROGRAMAS PARTIDÁRIOS E MANIFESTOS (1) 

108.1 – PROGRAMA DO PARTIDO PROGRESSISTA (1862) 

O  Par ti do Pro gres sis ta é um par ti do novo. Não toma so bre si a
res pon sa bi li da de das cren ças e tra di ções dos ex tin tos par ti dos, 
a que per ten ce ram os in di ví du os, que o com põem e ace i ta sem 

dis tin ção, e qual quer que fos se o seu pas sa do, o con cur so de to dos os
que o qui se rem acom pa nhar no pen sa men to de fa zer re a li zar na ad mi -
nis tra ção pú bli ca do País os prin cí pi os e re gras con sa gra dos no se guin te
pro gra ma. 

O Par ti do Pro gres sis ta não quer: 
1º – A re for ma da Cons ti tu i ção po lí ti ca, å qual, como ao Imperador

e à sua di nas tia, con sa gra o ma i or res pe i to e ade são. 
2º – A ele i ção di re ta. 
Não sen do pos sí vel re a li zá-la por meio do su frá gio uni ver sal, a

base do im pos to, ou de qual quer ou tra dis tin ção de clas ses so ci a is, pri va ria
a mu i tos ci da dãos bra si le i ros do exer cí cio de seus di re i tos po lí ti cos. 

3º – A des cen tra li za ção po lí ti ca, que con si de ra in com pa tí vel com
a in te gri da de e for ça do Impé rio. 

4º – O ex clu si vis mo nos car gos pú bli cos. 
Re co nhe ce que to dos os bra si le i ros têm a eles di re i to igual, sem

ou tra dis tin ção mais que a pro ve ni en te de seus ta len tos, sal vo os de con fi an ça
ne ces sá ri os à ma ni fes ta ção e exe cu ção de seu pen sa men to po lí ti co. 

5º – A ju ris di ção ad mi nis tra ti va em ma té ria pe nal, nem nas ques tões
cíveis con cer nen tes à pro pri e da de. 

O Par ti do Pro gres sis ta quer: 
1º – A re ge ne ra ção do sis te ma re pre sen ta ti vo e par la men tar pela

since ra exe cu ção e am plo de sen vol vi men to do dog ma cons ti tu ci o nal da



divi são dos po de res po lí ti cos para que não se jam uns ab sor vi dos ou anu la -
dos por ou tros. 

Assim tem como má xi mas sa gra das: 
A res pon sa bi li da de dos Mi nis tros de Esta do pe los atos do po der

mo de ra dor: 
A ver da de do or ça men to. 
2º – A re a li za ção prá ti ca da li ber da de in di vi du al em to das as

suas re la ções. 
Assim con sa gra a li ber da de in di vi du al como re gra, e as atri bu i ções 

da au to ri da de, a tu te la do es ta do e as res tri ções no in te res se co le ti vo como
ex ce ções, que só de vem ser de ter mi na das por evi den te uti li da de, ex pres sas
e li te ra is. 

3º – A de fe sa dos di re i tos e in te res ses lo ca is da pro vín cia e do
mu ni cí pio. 

Assim tem como má xi mas sa gra das: 
A sin ce ra e efe ti va exe cu ção do ato adi ci o nal. A des cen tra li za ção

ad mi nis tra ti va ne ces sá ria à co mo di da de dos po vos. 
4º – A eco no mia dos di nhe i ros pú bli cos com bi na da com as ne -

ces si da des de mons tra das do ser vi ço e sem pre ju í zo da hon ra, cré di to e dig -
ni da de na ci o na is. 

5º – A res pon sa bi li da de efe ti va dos em pre ga dos pú bli cos. 
6º – A se ve ra pu ni ção dos cri mes. 
7º – A re for ma e sin ce ra exe cu ção da lei ele i to ral de modo que as

qua li fi ca ções se jam ver da de i ras e a ele i ção a ex pres são real da Von ta de
naci o nal. 

Como me i os ten den tes a este fim: 
As in com pa ti bi li da des: 
A re pre sen ta ção ne ces sá ria das mi no ri as. 
8º – A re for ma e or ga ni za ção ju di ciá ria sob as se guin tes ba ses: 
1ª – Jul ga men to de fi ni ti vo dos ju í zes de Di re i to no cri me e cí vel;

– Por con se qüên cia jul ga men to em 2ª ins tân cia com pe tin do ex clu si va men te
às re la ções; – Re la ções em to das ou na ma i or par te das pro vín ci as. 

2ª – As fun ções dos ju í zes mu ni ci pa is re du zi das ao pre pa ro e
exe cu ções dos pro ces sos-cri mes e cí ve is. 

3ª – Ga ran ti as ne ces sá ri as para a no me a ção, subs ti tu i ção e in de en -
dên cia pes so al dos ma gis tra dos. 

4ª – Cri a ção e or ga ni za ção do mi nis té rio pú bli co no cri me e no
cí vel. 

9º – Se pa ra ção da po lí cia e jus ti ça nes te sen ti do. A po lí cia pren de 
o cri mi no so, faz o cor po de de li to, co li ge as pro vas e re me te-as à au to ri da de 
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ju di ciá ria. Os ju í zes mu ni ci pa is for mam cul pa ex clu si va men te nos cri mes
ina fi an çá ve is, e nos afi an çá ve is cu mu la ti va men te com os ju í zes de paz o
juiz de Di re i to pro nun cia e jul ga. 

10 – Com pe tên cia do júri para jul gar to dos os de li tos com pre en -
di dos . os dos em pre ga dos pú bli cos não pri vi le gi a dos e os ex ce tu a dos pela
lei de 2 de ju lho de 1850. 

Exce tu am-se des ta re gra aque les cuja pena no má xi mo não ex ce der 
a 1 ano de pri são, des ter ro ou de gre do, e a 1:000$000 de mul ta. 

Os cri mes de res pon sa bi li da de, po rém, e os de abu so de li ber da de 
de im pren sa, qual quer que seja o má xi mo da pena, se rão sem pre jul ga dos
pelo júri.

11 – As ab sol vi ções do júri, vi go ran do, não obs tan te as nu li da des 
do pro ces so, cujo efe i to será so men te no in te res se da lei, para cor re ção e
respon sa bi li da de dos que a elas de ram ca u sas, sal vo, to da via, a dis po si ção
do art. 79, § 1º da lei de 3 de de zem bro. 

12 – Có di go Ci vil. É dis po si ção do art. 179, § 18, da Cons ti tu i ção.
Orga ni zar-se-á quan to an tes um có di go ci vil. 

13 – Re for ma hi po te cá ria e su ces si va men te a or ga ni za ção do
cré di to ter ri to ri al. 

14 – Re vi são do Có di go Co mer ci al, es pe ci al men te na par te re la ti va
às fa lên ci as, às so ci e da des e aos seus jul ga men tos. 

15 – Re for ma Mu ni ci pal, se pa ran do-se a de li be ra ção da exe cu ção,
per ten cen do aque la à Câ ma ra e esta ao seu pre si den te. 

16 – Nos mu ni cí pi os cuja ren da ex ce der de 100:000$000, as assem -
bléi as pro vin ci a is, e na Cor te a as sem bléia ge ral, po de rão cri ar e re tri bu ir
ad mi nis tra do res mu ni ci pa is pa gos pe los co fres das câ ma ras, ele i tos como
os ve re a do res e subs ti tu í dos por es tes. Art. 10, §§ 4º e 7º, do Ato Adi ci o nal. 

17 – Re for ma da guar da na ci o nal para que seja de vi da men te
qua li fi ca da, sem pre ju í zo do exér ci to e ar ma da, e ali vi a da quan to ser pos sa
do ser vi ço ati vo. 

18 – Em fa vor da li ber da de in di vi du al: Pri sões pre ven ti vas,
de cre ta das so men te no caso fa cul ta ti vo do art. 175 do có di go do pro ces so e
pe los ju í zes de di re i to. 

As fi an ças re gu la das por urna ta be la cal cu la da so men te na pro -
por ção da pena do cri me, na qual se fixe o má xi mo e o mí ni mo, den tro dos
qua is e aten den do a pos si bi li da de dos réus e as con di ções do mi ci li a ri as
de ve rá o juiz jul gar a fi an ça. 

Fi cam sal vos os me i os cí ve is quan to ao va lor do dano ca u sa do e
das cus tas do pro ces so, o qual é de man da do por ação cí vel, con for me a lei
de 3 de de zem bro. 

454 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



O tem po de de ten ção com pu ta do na pena, logo que ex ce der de 3 
me ses. A fi an ça mais ex ten si va para os do mi ci liá ri os. 

19 – A edu ca ção e re ge ne ra ção do cle ro. 
Fi nal men te o par ti do pro gres sis ta ace i ta a ad mi nis tra ção pú bli ca

como um fato co mum e res pe i tá vel para to dos os par ti dos, sal vas as al te ra ções 
que a con for mi da de dos prin cí pi os po lí ti cos, a ex pe riên cia do ser vi ço pú bli co e 
as ne ces si da des ocor ren tes hou ve rem de jus ti fi car.

Extra í do de MELO, Amé ri co Bra si li en se de Alme i da e. Os Pro gra mas dos Par ti dos e o 2º Impé rio.
Se na do Fe de ral. Bra sí lia. 1979. Págs. 25-29.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.2 – MANIFESTO DO CENTRO LIBERAL
(31 MARÇO 1869) 

Aos nos sos con ci da dãos: 
O Cen tro Li be ral, pu bli can do este ma ni fes to, pre en che a pro mes sa 

     que fez, na cir cu lar de 20 de no vem bro pró xi mo pas sa do, de
jus ti fi car pe ran te o país e o mun do ci vi li za do a abs ten ção, que acon se lhou
ao Par ti do Li be ral. 

Li mi ta da à ele i ção de ja ne i ro pe las ca u sas re su mi das na mes ma
cir cu lar, não ex ten si va a to das as fun ções po lí ti cas, essa abs ten ção não é
uma imi ta ção da abs ten ção do Par ti do Li be ral da Espa nha, onde foi ab so lu ta, 
sis te má ti ca, e aliás me nos jus ti fi ca da, por que, como se sabe, teve ela so men te
por ca u sa a cir cu lar do mar quês de Mi ra flo res, pre si den te do con se lho, que
con sa gra va as can di da tu ras ofi ci a is, e res trin gia o di re i to das re u niões ele i -
to ra is. 

A abs ten ção das fun ções par la men ta res, cer ta men te mu i to mais
gra ve, pra ti ca da pelo Par ti do Whig em 1776, e pelo Par ti do Tory em 1722,
1738, in cor reu em vá ri as cen su ras, nun ca po rém foi con si de ra da como meio 
re vo lu ci o ná rio. 

Nos pa í ses, onde o sis te ma re pre sen ta ti vo é ver da de, e se dá a
con tin gên cia mu i to na tu ral da vi tó ria de opo si ção, como re cen te men te mos trou
a Ingla ter ra por uma pro va es plên di da, aí a luta é de ver, a abs ten ção su i cí dio. 

No Bra sil, po rém, onde o go ver no pode tudo, se, além da gran de 
in fluên cia do po der, ele em pre ga a vi o lên cia para im pe dir a li vre in ter ven ção 
da opo si ção li be ral, a abs ten ção é de ver, é ne ces si da de. 

Não há fra que za na abs ten ção, quan do se dá a im pos si bi li da de
da luta, quan do a luta é cri me, e o ci da dão além de ven ci do, é per se gui do
por ca u sa da ele i ção. 

A his tó ria não há de con si de rar fra que za se não dig ni da de pes so al, 
e re sig na ção pe ran te a for ça ma te ri al, os oito anos de abs ten ção, que vi ve ram
os li be ra is de Fran ça des de o gol pe de Esta do de 1852 até que o de cre to de
24 de no vem bro de 1860 lhes deu sa tis fa ção, am pli an do os di re i tos do
par la men to; per mi tin do a adres se para ma ni fes ta ção das opi niões; con sa -



gran do a pu bli ci da de dos de ba tes, e en car re gan do aos mi nis tros a ex pli ca ção
dos atos do go ver no pe ran te o Par la men to. 

“O go ver no, di zia a cir cu lar de 20 de no vem bro, ar ma do, como
está, por leis re a ci o ná ri as, de imen so ar bí trio para com pri mir a li ber da de
dos ci da dãos; e ain da mais dis pon do dos po de res ex tra or di ná ri os que o
es ta do de guer ra lhe de pa ra; que ren do abu sar, é se nhor ab so lu to das ur nas, 
e não po dem elas ex pri mir se não a von ta de dele.” 

Esta ver da de está na cons ciên cia pú bli ca, e não ca re ce de de mons -
tra ção. 

Mas se as ur nas não po dem ex pri mir a von ta de na ci o nal, e só
re fle tem a ima gem do go ver no, há em nos sa or ga ni za ção po lí ti ca ví cio ra di cal,
que de nun cia a exis tên cia de um go ver no ab so lu to. 

O go ver no ab so lu to não per de o seu ca rá ter, por que se ro de ia de
um Par la men to. Se ele mes mo ele ge o Par la men to, não há se não si mu la cro
de Par la men to; e o si mu la cro de Par la men to pode pro var uma es pé cie de
go ver no ab so lu to, mas nun ca a exis tên cia de go ver no re pre sen ta ti vo. E tudo
está dito quan do se diz, em úl ti ma aná li se, que a von ta de que no me ia os
Mi nis té ri os é a mes ma que ele ge o Par la men to, que de po is os vem apo i ar;
que a von ta de que cria e muda as si tu a ções po lí ti cas é a mes ma que as
con fir ma por seus man da tá ri os ou ele i tos. 

Onde está nes te re gi me, que se diz do povo e pelo povo, a in fluên -
cia me di a ta ou ime di a ta, pró xi ma ou re mo ta do povo no go ver no do país,
na no me a ção e de mis são da que les que go ver nam? Se nem ao me nos a mu -
ni ci pa li da de é obra do povo, mas cri a tu ra da po lí cia, o que res ta ao povo? O 
Impé rio da Fran ça tem Par la men to, mas nin guém dirá que é par la men tar o
go ver no da Fran ça, onde os mi nis tros não têm pa la vra pró pria e nem res pon -
sa bi li da de onde o Par la men to não exer ce ação so bre os mi nis tros e a ele i ção 
não in flui so bre a sor te de les: en tre tan to é for ça con fes sar que as ele i ções
são em Fran ça re la ti va men te mais li vres que as nos sas, por que lá a ques tão
é da in fluên cia dos ele men tos do po der, en tre nós a ques tão é de abu so do
po der; lá as can di da tu ras ofi ci a is (não me nos de 33 em 1863) têm na u fra ga do 
pe ran te as in fluên ci as na tu ra is, aqui não há in fluên cia le gí ti ma que re sis ta à 
vi o lên cia do go ver no. 

Por ven tu ra no Bra sil con tra Luís Na po leão, não obs tan te as ener gi as 
cir cu la res de Per sig ni, sa i ri am ele i tos os Thi ers, os Berr yer, Ma rie, J. Fa vre,
Si mon, Oli ver, Pi card, Lan ju i na is, Pel le tan, e ou tros? 

O go ver no ab so lu to, que te mos, faça-se jus ti ça, não é obra de
al gum 18 bru ma i re ou de ou tro gol pe de Esta do se me lhan te, des fe cha do
pelo im pe ra dor; mas é o efe i to das leis re a ci o ná ri as cri a das e man ti das pelo
Par ti do Con ser va dor, es sas leis, em vir tu de das qua is o go ver no pode fa zer
de qual quer ci da dão ino cen te um réu su je i to às ar bi tra ri e da des da pri são
pre ven ti va, ou de qual quer ci da dão isen to um sol da do su je i to aos cas ti gos
cor po ra is do con de de Lip pe. 
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Para o mo nar ca esse fal se a men to da ele i ção é um abis mo que ele
tem sob os pés por que a ele i ção em vez de ser a ver da de que o ad ver te, é a
men ti ra que o obri ga a er rar, a pro vo ca ção que con duz o país fa tal men te à
re vo lu ção. 

Sem dú vi da os er ros do po der mo de ra dor na apre ci a ção das si tu a -
ções po lí ti cas do país não se ri am fa ta is, se as ele i ções fos sem li vres. Então
tan tas dis so lu ções quan tas pro vas da opi nião: a ele i ção jul ga ria a dis so lu ção, e
não se ria con se qüên cia ne ces sá ria dela; a res pon sa bi li da de mo ral da mes ma 
dis so lu ção não re ver te ria, como hoje, só, so bre o po der que a de cre ta, que
fez ape lo à na ção para res pon der ele mes mo por ela, sen do as sim juiz em
pró pria ca u sa. 

Este es ta do de co i sas não po dia con ti nu ar.
Qu an do mes mo a luta fos se pos sí vel e não im pe di da pela vi o lên cia 

em pre ga da pelo Mi nis té rio de 16 de ju lho, a opo si ção li be ral não de ve ria lu tar: 
em vez de dis si mu lar a ver da de das co i sas, con cor ren do com sua cum pli ci -
da de para uma for ça que des mo ra li za o país, de ve ria em todo o caso tor nar
o mal pa ten te e es can da lo so pela abs ten ção for mal. 

Fi ca ria por este modo evi den te a au sên cia do sis te ma re pre sen ta -
ti vo pela au sên cia do con cur so das opi niões, base em que ele es sen ci al men te
se fun da. Assim o ex tre mo e a evi dên cia do mal pro vo ca ri am a ne ces si da de
de um re mé dio. 

O re mé dio se ria a re for ma. 
“O meio de to mar as re vo lu ções ra ras e di fí ce is, di zia o Du que

de Orle ans em 1804, é tor nar as re for mas fá ce is.” 
Foi por es que cer este pre ce i to por ele mes mo en si na do, diz um

há bil es cri tor, que Luís Fili pe per deu o tro no em 1848. 
A abs ten ção, acon se lha da pelo cen tro li be ral, não se fun dou

so men te nes ta oni po tên cia do go ver no; se ria tal vez as sim se a opo si ção
pu des se con cor rer ou de i xar de con cor rer à ele i ção; a abs ten ção foi um ato
de ne ces si da de. 

Por tan to a ra zão da abs ten ção não foi a inu ti li da de da luta, mas a 
im pos si bi li da de da luta; não foi, como na Espa nha, a de si gual da de dos me i os
da luta, mas a ex clu são de to dos os me i os da luta a não ser a re sis tên cia
ma te ri al, que no es ta do do país.po de ria ter con se qüên ci as im pre vis tas. Mu i tos
Mi nis té ri os têm abu sa do mais ou me nos des sas leis re a ci o ná ri as, que fi ze ram 
ab so lu to o po der em nos so país; ain da não hou ve po rém um mi nis té rio que, 
como o atu al, le vas se a re a ção até o ex ter mí nio; e a in ti mi da ção à ca te go ria
de sis te ma go ver na ti vo. 

O Par ti do Con ser va dor em sua re es tru tu ra ção não mos tra ter
apren di do a sen ten ça que Gu i zot es cre veu na ad ver si da de. 
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“Enquan to os gran des par ti dos nu tri rem a es pe ran ça de se anu -
la rem re ci pro ca men te e de pos su í rem sós o Impé rio, é im pos sí vel a paz
pú bli ca.” 

O Par ti do Con ser va dor na sua res ta u ra ção es que ceu-se de uma
ver da de que aliás está na cons ciên cia de to dos, e foi re pe ti da por um há bil
es cri tor, em re la ção à Espa nha, me ses an tes da re vo lu ção. 

“As câ ma ras unâ ni mes da Espa nha como de todo o mun do são o 
si nal es sen ci al de si tu a ções vi o len tas, nun ca sal va ram nada, ao con trá rio
tudo per de ram. 

Ain da se rão pre ci sas ex pe riên ci as nes te mun do para sa ber-se que 
a di ta du ra pro me te o que não pode, e não faz se não pro vo car a re vo lu ção?” 

Não sabe o Par ti do Con ser va dor:
Que uma re a ção é a ra zão de ser de ou tra re a ção e dai um cír cu lo 

fa tal que só se re sol ve pela re vo lu ção? 
O Mi nis té rio de 16 de ju lho, su bin do ao po der ines pe ra da men te

e por um gol pe de Esta do, não fi xou seu pen sa men to se não na di ta du ra. 
Des de 1853 ha via de cli na do a re a ção con tra a li ber da de; des sa

data to dos os Mi nis té ri os, com pos tos to tal ou par ci al men te de con ser va do res,
tran si gi ram com as idéi as li be ra is; cada qual se os ten ta va mais po pu lar que
seu an te ces sor; cada qual cor te ja va mais o li be ra lis mo, sem dú vi da re co nhe -
cen do-o como a ne ces si da de do mun do mo der no, como a con di ção de paz
pú bli ca e nos pro gra mas de to dos vi nham pro mes sas mais ou me nos am plas. 

Pois bem, o mi nis té rio de 16 de ju lho, apre sen tan do-se pe ran te
as câ ma ras, não fa lou de re for mas se não como co i sa aci den tal, sem pro mes -
sa, sem com pro mis so; e des men tin do o que está na cons ciên cia pú bli ca, e
foi pen sa men to de to dos os Mi nis té ri os de vá ri as co res po lí ti cas, que o ti -
nham pre ce di do, atri bu iu nos sos ma les, não ao de fe i to das leis, mas à exe -
cu ção de las e só pro me teu mo de ra ção, jus ti ça e res pe i to aos di re i tos de to -
dos. 

Daí as apre en sões de um po der re tró gra do; de uma res ta u ra ção
do pas sa do, sem tem pe ra men to li be ral, re mon ta da não à épo ca em que o
Par ti do Con ser va dor de i xou o po der em 1863, se não às épo cas mais atra sa das
do ex ter mí nio e ex co mu nhão dos li be ra is. 

Mo de ra ção, jus ti ça e res pe i to aos di re i tos de to dos não ca rac te ri zam
Mi nis té rio al gum, é pro gra ma su ben ten di do em to dos os pa í ses ci vi li za dos, 
e sob qual quer for ma de go ver no. Entre tan to os fa tos vi e ram pro var que es sas
pa la vras não eram se não ba na li da des. 

Os preâm bu los dos uka ses rus sos de 1864, que es bu lha ram a
pro pri e da de dos po la cos, fa la vam mu i to do de se jo e ne ces si da de da pa ci fi -
ca ção mo ral: e na ver da de não há pro va mais ir re sis tí vel da mo de ra ção, jus ti ça 
e res pe i to aos di re i tos de to dos, do que a pri são ar bi trá ria com o luxo asiá ti co 
do tron co, das al ge mas, das cor das, e da cruz; o re cru ta men to não obs tan te
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as isen ções le ga is; o cer co e va re jo das ca sas do ci da dão, de no i te, com vi o la ção 
dos apo sen tos re côn di tos da fa mí lia, aten ta dos ao pu dor e as sas si na to dos
in fe li zes des ti na dos à pri são e re cru ta men to. 

O Cen tro Li be ral nes te ma ni fes to tra ta rá: 
1º – Dos atos de ab so lu tis mo exer ci dos pelo mi nis té rio con tra a

Cons ti tu i ção do Esta do.
2º – Da re a ção. 
1º – De mis sões. 
2º – No me a ções. 
3º – Sus pen sões das ga ran ti as da ele i ção. 
4º – Inti mi da ção. 
5º – Vi o lên ci as no ato da ele i ção mu ni ci pal. 
6º – Fra u de. 
7º – Anu la ção. 
8º – Vi o lên cia ain da de po is da ele i ção.
9º – Con clu são 

I
ATOS DE ABSOLUTISMO CONTRA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO

O ab so lu tis mo do Po der Exe cu ti vo re ve lou-se pe los pri me i ros
atos do Mi nis té rio de 16 de ju lho, dos qua is vão ser in di ca dos os mais cons -
pí cu os. 

O ato adi ci o nal foi a ma i or con quis ta li be ral, que a re vo lu ção de
abril al can çou. 

A re a ção, por tan to, fez des sa ins ti tu i ção o seu alvo prin ci pal,
cer ce an do al gu mas das suas dis po si ções por meio de uma in ter pre ta ção,
que não foi in ter pre ta ção se não nova lei. Pois bem; con tra o que res ta des se
mo nu men to de li be ra lis mo de nos sos ma i o res des fe chou seus pri me i ros
gol pes o es pí ri to re tró gra do do Mi nis té rio. 

O ato adi ci o nal no art. 10, § 1º, con fe riu às as sem bléi as pro vin ciais
a atri bu i ção de le gis lar so bre a di vi são ci vil, ju di ciá ria, e ecle siás ti ca das
respec ti vas pro vín ci as. 

O Mi nis té rio, po rém, na cir cu lar de 21 de ju lho de 1868, or de nou
aos pre si den tes de pro vín ci as que não san ci o nas sem lei al gu ma so bre a
di vi são ju di ciá ria. 

Ora, os ca sos em que os pre si den tes de pro vín cia po dem ne gar
san ção às leis pro vin ci a is es tão ex pres sos nos arts. 15 e 16 do ato adi ci o nal e 
não cabe em ne nhum dos ca sos, sem con tra di ção com o art. 10, § 1º, o veto
ab so lu to das leis, que cri am co mar cas. 
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Há de o pre si den te so cor rer-se ao caso do art. 15, isto é, quan do
a lei pro vin ci al não con vém aos in te res ses da pro vín cia? 

Este caso su põe uma cer ta lei, v.g., a cri a ção da co mar ca tal, e
não em tese e a pri o ri toda e qual quer lei so bre um ob je to que é da com pe -
tên cia da Assem bléia Pro vin ci al, por que isto im pli ca com a atri bu i ção im -
pos ta a ne ga ção da atri bu i ção. Que vale a ne ga ção da san ção, no caso do
art. 15? Este abu so do pre si den te te ria o cor re ti vo do mes mo art. 15. a lei se ria
ado ta da por dois ter ços de vo tos.

A cir cu lar, po rém, anu lou este cor re ti vo; aby ssus aby ssum in vo cat;
a lei não será exe cu ta da, a co mar ca não será pro vi da. Esta ame a ça é ex pres sa
na cir cu lar. A lei não será exe cu ta da, quer di zer que fi ca rá sus pen sa. 

Mas a sus pen são das leis pro vin ci a is só tem lu gar nos ca sos
ex pres sos do art. 16 do ato adi ci o nal. 

Para se in clu ir nes se art. 16 o caso da lei pro vin ci al ofen si va da
Cons ti tu i ção foi pre ci sa a dis po si ção da lei in ter pre ta ti va, art. 7º. 

O Mi nis té rio não pre ci sou de lei para in clu ir mais um caso. 
O Mi nis té rio atu al foi além dos mi nis té ri os dos tem pos da re a ção 

con tra o ato adi ci o nal. Então as cir cu la res, po rém re ser va das, in si nu a vam
aos pre si den tes que in flu ís sem para pre ve nir que as as sem bléi as pro vin ci a is 
cri as sem co mar cas; e acon se lhan do aos mes mos pre si den tes que não san ci -
o nas sem es sas cri a ções, de i xa vam sal vo o caso da ab so lu ta ne ces si da de da
co mar ca cri a da. 

O Mi nis té rio atu al man da, po rém, que os pre si den tes não san ci o -
nem lei al gu ma – cri an do co mar cas. 

É ca rac te rís ti ca a de fe sa des te ato do mi nis té rio no Diá rio Ofi ci al
de 14 e 17 de de zem bro: con sis te na fi gu ra de re tó ri ca pela qual se toma o
con ti nen te pelo con te ú do; o di re i to que tem o Mi nis té rio de ins tru ir aos
pre si den tes pelo ob je to da ins tru ção. 

Não se nega que o go ver no te nha o di re i to de ins tru ir aos pre si -
den tes; o que se nega é que pos sa ins trui-los con tra as leis, e di zer-lhes que
ne guem san ção ab so lu ta men te e em todo caso às leis pro vin ci a is que cri am
co mar cas, por que o ato adi ci o nal só os au to ri za para ne gar san ção, quan do
a cri a ção da co mar ca não con vi er aos in te res ses da pro vín cia. 

Não se nega que o Go ver no Impe ri al pos sa di zer ao pre si den te
da pro vín cia o seu pen sa men to so bre o ob je to de al gu ma lei-pro vin ci al, o
que se nega é que o go ver no pos sa or de nar aos pre si den tes de pro vín ci as
que não san ci o nem al gu ma lei pro vin ci al. 

A dou tri na que os pre si den tes de pro vín cia não têm po der pró prio, 
mas só de le ga do em re la ção aos in te res ses pro vin ci a is, quan do o po der que
eles têm lhes foi con fe ri do di re ta men te e só a eles pelo ato adi ci o nal, é mais
que pro vo ca ção, é de sa fio às pro vín ci as. 
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É in si nu ar-lhes que os in te res ses pro vin ci a is es tão ab so lu ta -
men te de pen den tes do go ver no cen tral, di ri gi dos sem in de pen dên cia e sem 
res pon sa bi li da de pró pria pe los de le ga dos do mes mo go ver no cen tral, e
por tan to, com pro me ti dos. 

É fo men tar a idéia de Ben ja min Cons tant de agen tes pró pri os,
in de pen den tes do po der cen tral, e in sus pe i tos para re pre sen tar os in te res -
ses lo ca is e sus ten tá-los em co li são com os in te res ses ge ra is. 

Con ce be-se, não obs tan te a opi nião do Diá rio Ofi ci al, que os
pre si den tes de pro vín ci as, pos to que de le ga dos do po der cen tral, exer cem
atri bu i ções pró pri as e in de pen den tes, como exer cem ju ris di ção os che fes da 
po lí cia aliás de le ga dos do go ver no. 

A dou tri na do Mi nis té rio se ria um ger me de con fli tos com as as sem -
bléi as pro vin ci a is, e a pru dên cia man da pre ve ni-los e não pro vo cá-los. 

Fica de mons tra do que o Mi nis té rio der ro gou uma atri bu i ção
con fe ri da às as sem bléi as pro vin ci a is pelo ato adi ci o nal, que tan to im por ta
der ro gá-la, como ne gar ab so lu ta men te a san ção ou exe cu ção, que é es sen ci al
para o exer cí cio da atri bu i ção. 

A suma da cen tra li za ção re ve la-se no avi so do mi nis té rio do
Impé rio de 16 de se tem bro de 1868, de cla ran do que as as sem bléi as pro vin -
ci a is não po dem cri ar o lu gar de aju dan te do seu pro cu ra dor, por que o não
per mi te a lei de 1. de ou tu bro de 1828. 

Mas o art. 10, § 7º, do ato adi ci o nal con fe re às as sem bléi as pro -
vin ci a is a atri bu i ção de le gis lar so bre a cri a ção e sus pen são dos em pre gos
mu ni ci pa is. Não será mu ni ci pal o em pre go de aju dan te do pro cu ra dor da
co mar ca?

Cer ta men te, se a lei de 1º de ou tu bro de 1828 sub sis te ain da na
par te in com pa tí vel com o ato adi ci o nal, se as as sem bléi as pro vin ci a is não
podem cri ar ou tros em pre gos além dos que aque la lei já cri ou, a con se qüência
é que a atri bu i ção da Assem bléia Pro vin ci al não tem ob je to. 

E por que a lei de 1º de ou tu bro de 1828, como lei ge ral, só pode
ser al te ra da pelo po der ge ral, é con se qüên cia que ao po der ge ral é que vem
a com pe tir a cri a ção e su pres são dos em pre gos mu ni ci pa is que o ato adi cional
aliás con fe riu às as sem bléi as pro vin ci a is. 

Eis aí duas atri bu i ções das as sem bléi as pro vin ci a is anu la das por
avi sos do Mi nis té rio. Eis aí duas pro vas de es pí ri to de re a ção con tra os
po de res lo ca is, para com ple tar a obra das re a ções dos tem pos pas sa dos. 

E mais pro me te o Mi nis té rio pelo Diá rio Ofi ci al de 14 e 17 de
de zem bro, alu din do à san ção das leis pro vin ci a is pelo im pe ra dor, como na
Bél gi ca. 

Assim que, em vez de al gu ma con ces são às re cla ma ções lo ca is
con tra a cen tra li za ção que ani qui la as pro vín ci as, in si nu am-se, em ar ti gos
ofi ci a is, re for mas re tró gra das e ain da mais cen tra li za do ras! 
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Do mes mo es pí ri to re a ci o ná rio os ten ta do pelo Mi nis té rio con tra
o ato adi ci o nal, a arca de ali an ça dos in te res ses ge ra is e pro vin ci a is, o vín cu lo
da in te gri da de do Impé rio, tam bém se mos tram pe ne tra dos os de le ga dos
do Mi nis té rio. 

Na pro vín cia do Pi a uí fo ram sus pen sas 13 leis pro vin ci a is re la ti vas
a in te res ses lo ca is, e ne nhu ma de las in cur sa nos ca sos de sus pen são es ta be -
le ci da pelo art. 16 do ato adi ci o nal. Em ou tras pro vín ci as, como a de Mi nas
Ge ra is, hou ve tam bém sus pen são de leis pro vin ci a is, fora dos ca sos le ga is. 

E es ses pre si den tes não fo ram res pon sa bi li za dos, con fir man do-se
as sim a cum pli ci da de do Mi nis té rio nos aten ta dos con tra as pro vín ci as, e a
cru za da que le van tou con tra o ato adi ci o nal. 

O Mi nis té rio usur pan do uma atri bu i ção que só é do Se na do,
como con se qüên cia da sua ex clu si va com pe tên cia para ve ri fi ca ção dos
po de res de seus mem bros (art. 21 da Cons ti tu i ção) anu lou por avi so de 21
de ju lho de 1868 os ele i to res es pe ci a is ele i tos em Per nam bu co para pre en cher-se 
uma vaga no Se na do. 

Que a ve ri fi ca ção dos po de res é uma idéia complExa. que
compre en de não só as for ma li da des da ele i ção, como tam bém os di re i tos
dos que ele gem, e dos que são ele i tos, e a sin ce ri da de ou mo ra li da de da ele -
i ção – é prin cí pio se gui do em to dos os pa í ses li vres (Dal loz, Dro its Po li ti ques, 
368 e 369), fun da do em vá ri as dis po si ções da lei de 1846, arts. 71 e 76, as sim 
como na ju ris pru dên cia con sig na da pe las câ ma ras le gis la ti vas em to das as
ve ri fi ca ções de po de res que tem ha vi do. 

Esses ele i to res de vi am re u nir-se no dia 2 de agos to do mes mo
ano para cum pri rem o seu man da to es pe ci al e o te ri am cum pri do se não
fos se o ato do Mi nis té rio. 

Fun dou-se o avi so: 
1º) No art. 122 da Lei 377 de 1846, a qual diz as sim: 

“Dis sol vi da a Câ ma ra dos De pu ta dos con si de ra-se
fin da a le gis la tu ra e cas sa dos to dos os po de res dos res pec ti vos
ele i to res, os qua is ser vi rão to da via para os tra ba lhos das me sas
pa ro qui a is. Qu al quer ele i ção por eles fe i ta pos te ri or men te ao ato
da dis so lu ção fi ca rá sem vi gor.” 

Esta dis po si ção não po dia com pre en der como ele i to res da le gis -
la tu ra – res pec ti vos ele i to res – os ele i to res es pe ci a is de se na do res, que,
con for me a mes ma lei, art. 81, são no me a dos para cada vaga: ain da não
exis tia o De cre to de 1850 que pror ro gou os po de res de tais ele i to res, e pois
não po dia a lei co gi tar uma hi pó te se que não ha via em sua data. 

Fun dou-se tam bém o avi so no De cre to nº 565, de 1º de ju lho de
1850, o qual de cla ra que os ele i to res es pe ci a is, uma vez no me a dos, são
compe ten tes para pro ce de rem a to das as ele i ções de se na do res que haja de
fa zer-se até o fim da le gis la tu ra, que en tão de cor ra. 
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Este de cre to, como se vê, não al te rou o ca rá ter es pe ci al des ses
ele i to res no me a dos por oca sião de al gu ma vaga, por quan to só as sim de ve ri am 
ser no me a dos es ses ele i to res, como são no me a dos os ge ra is em to das as
pro vín ci as para cada nova le gis la tu ra. 

Este de cre to, pre ve nin do a re pe ti ção de ele i ções, man dou que
uma vez no me a dos por oca sião de al gu ma vaga os ele i to res es pe ci a is, seus
po de res fos sem pror ro ga dos para todo o tem po da le gis la tu ra em que a
vaga ocor res se. 

A con se qüên cia des sa dis po si ção é que, dis sol vi da a le gis la tu ra,
em que a vaga ocor reu, não po dia ter lu gar a pror ro ga ção dos ele i to res
es pe ci a is, mas nun ca que fi cas se anu la do o man da to des ses ele i to res es pe ci a is
para a vaga em vir tu de da qual eles fo ram no me a dos. 

Que têm es ses ele i to res com a le gis la tu ra, se a ele i ção dos se na -
do res não tem re la ção com as le gis la tu ras? Que têm es ses ele i to res com a
dis so lu ção, a qual não en ten de com o Se na do que é vi ta lí cio? Que tem a ele -
i ção par ci al de se na do res com o re sul ta do e mo ra li da de da ele i ção ge ral
quan do são di ver sos os ele i to res, e no me a dos uns por pro vín ci as e ou tros
por cír cu lo? 

O Mi nis té rio não ti nha con fi an ça nos ele i to res es pe ci a is que es ta vam 
no me a dos, e os de mi tiu como de mi tiu os ins pe to res de quar te i rão para vi rem
ou tros que con cor ram para con so li dar sua ma i o ria no Se na do. 

O que será po rém fora de dú vi da é que o Mi nis té rio pra ti cou um 
ato de ab so lu tis mo anu lan do uma ele i ção que só o Se na do po dia anu lar; e
inu ti li zan do um man da to po pu lar, de cuja le gi ti mi da de só o Se na do po dia
co nhe cer. 

A nos sa Cons ti tu i ção no art. 8º de cla ra ex pres sa men te os ca sos
em que se sus pen dem os di re i tos po lí ti cos dos ci da dãos, isto é: 

1º) Por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral. 
2º) Por sen ten ça con de na tó ria à pri são ou de gre do en quan to

dura rem os seus efe i tos. Con for me a mes ma Cons ti tu i ção (art. 178) aqui lo
que é cons ti tu ci o nal não pode ser al te ra do, se não pela for ma e trâ mi tes que
a mes ma Cons ti tu i ção pres cre ve no art. 174 e se guin tes: 

“E é – cons ti tu ci o nal – o que diz res pe i to aos di re i tos po lí ti cos do 
ci da dão. (Ci ta do art. 178).” E são di re i tos po lí ti cos, os que con fe rem ao ci da dão 
a fa cul da de de par ti ci par mais ou me nos ime di a ta men te do exer cí cio ou
es ta be le ci men to do po der, e das fun ções pú bli cas (Con so li da ção das Leis Ci -
vis, na in tro du ção; La fer ri e re, Se ri ni e ou tros.) 

A lei re a ci o ná ria de 3 de de zem bro de 1841 (art. 94), in frin gin do
a Cons ti tu i ção es ta be le ceu, in de pen den te men te de re for ma dela, ou tro caso
da sus pen são de di re i tos po lí ti cos: - a pro nún cia sus ten ta da. 

A Cons ti tu i ção exi ge a con de na ção para sus pen são dos di re i tos
po lí ti cos; a lei de 3 de de zem bro diz que bas ta a pro nún cia sus ten ta da. 
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Assim a lei de 3 de de zem bro der ro gou a Cons ti tu i ção. 
Pois bem, o Mi nis té rio de 16 de ju lho com o po der da di ta du ra,

sem re for ma da Cons ti tu i ção, e sem lei es ta be le ceu mais um caso de sus pen são
de di re i tos po lí ti cos. 

Eis aí o avi so de 8 de agos to de 1868: 
“Por quan to tor nan do-se in ca paz ci vil men te o in di ví duo fa li do,

como se de duz do art. 326 do Có di go do Co mér cio, e só de sa pa re cen do essa 
in ca pa ci da de pelo fato de re a bi li ta ção, art. 897 do mes mo có di go, é re pug nan -
te que exer ça di re i tos po lí ti cos – quem está pri va do da ca pa ci da de ci vil –.” 

É mais um caso de sus pen são de di re i tos po lí ti cos este ou tro que
a di ta du ra acres cen tou: – o caso de fa li do não re a bi li ta do. 

Ora este novo caso de sus pen são não se re fe re a fa li do fra u du -
len to ou cul po so pro nun ci a do ou con de na do, por que para este fora des ne -
ces sá ria a in ter pre ta ção, vis to como a pro nún cia e a con de na ção im por tam a 
sus pen são. 

Re fe re-se ao fa li do fra u du len to que já cum priu a con de na ção ou
ao fa li do ca su al. 

No pri me i ro caso, o avi so ain da é con trá rio à Cons ti tu i ção, art. 8º,
§ 2º, que só sus pen de os di re i tos po lí ti cos, en quan to du ram os efe i tos da
con de na ção. 

No se gun do caso, a in ter pre ta ção nem ao me nos tem o mé ri to da 
mo ra li da de, por que só atin ge ao in fe liz, que a lei e a hu ma ni da de pro te gem. 

So bre le va que a pre mis sa do avi so, a in ca pa ci da de ci vil do fa li do,
é fal sa. 

A in ca pa ci da de ci vil do fa li do não é ab so lu ta, como o avi so pres su -
põe e quer di zer essa ex pres são ge né ri ca, que só cabe ao me nor e in ter di to;
a in ca pa ci da de do fa li do é re la ti va: ca paz para to dos os atos da vida ci vil,
ele só é in ca paz para os atos de fi ni dos do art. 826 do Có di go do Co mér cio. 

Ain da mais, a in ca pa ci da de re la ti va do art. 826 do Có di go do
Co mér cio não se re sol ve so men te pela re a bi li ta ção, como o mes mo avi so
diz: an tes da re a bi li ta ção já ela está re sol vi da, ou pela con cor da ta (art. 854),
ou pela exe cu ção dos bens (art. 870).

A in ca pa ci da de, que per du ra até a re a bi li ta ção, é a do art. 2º, §
4º, do có di go, é a da pro fis são co mer ci al. 

A de fe sa do Mi nis té rio, fun da da na au to ri da de de Dal loz e Vi vi en
não pro ce de, por que es ses au to res re fe rem-se à lei fran ce sa que é di ver sa da 
nos sa. A lei de 31 de mar ço de 1850, e de cre to de 2 de fe ve re i ro de 1852
ex clu em ex pres sa men te o fa li do dos di re i tos po lí ti cos, en quan to não está
re a bi li ta do. Ou tra pro va do ab so lu tis mo do Mi nis té rio é a ju ris di ção, por
ele con fe ri da ao pre si den te da Re la ção por avi sos de 13 e 28 de ou tu bro,
para jul gar a sus pe i ção pos ta ao juiz de di re i to que na cor te exer ce a vara de 
ór fãos. 
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A dis po si ção pro vi só ria, acer ca da ad mi nis tra ção da jus ti ça ci vil,
no art. 18, como con se qüên cia da nova or ga ni za ção ju di ciá ria, que es ta be le ceu
de con for mi da de com o prin cí pio cons ti tu ci o nal das duas ins tân ci as, su pri mir, 
e não po dia de i xar de su pri mir, a ju ris di ção de to dos os ma gis tra dos, que
jul ga vam a Re la ção, tan to em pri me i ra ins tân cia, como em uma úni ca com
ad jun tos. 

Uma des sas ju ris di ções exer ci da – em Re la ção – em uma úni ca
ins tân cia – com ad jun tos – era a do juiz da chan ce la ria, que jul ga va a sus pe i ção,
pos ta a to dos os mi nis tros e ofi ci a is da ci da de de S. Se bas tião, 

Pois bem, o Mi nis té rio, de pró pria au to ri da de, res ta u rou essa
ju ris di ção abo li da pela dis po si ção pro vi só ria, há 35 anos, e res ta u rou –, não
como ela era pelo art. 36 do re gi men to da Re la ção de 14 de mar ço de 1751,
mas sem ad jun tos. 

A in ter ven ção dos ad jun tos era uma ga ran tia que na or ga ni za ção 
an ti ga su pria a se gun da ins tân cia e ain da foi man ti da pelo atu al re gi men to
da Re la ção, nas sus pe i ções de de sem bar ga do res. 

De sor te que, em uma ins tân cia, sem re cur so, e sem ad jun tos são
jul ga dos só e só pelo pre si den te da Re la ção as sus pe i ções pos tas ao juiz de
di re i to, que é juiz dos ór fãos. Mu i to pode o go ver no des te país! 

A ra zão dada, nos so bre di tos avi sos, é que o art. 4º, § 7º, do re gu -
la men to de 3 de ja ne i ro de 1833 pas sou para os pre si den tes das Re la ções as
atri bu i ções do chan ce ler. Po rém essa ju ris di ção não era do chan ce ler, mas
do juiz da chan ce la ria, e pos to o chan ce ler na cor te acu mu las se as fun ções
do juiz da chan ce la ria, as fun ções des ses dois car gos eram dis tin tas, tão
distin tas como é a ju ris di ção da ad mi nis tra ção; e o ci ta do ar ti go, pas san do
para o pre si den te da Re la ção as fun ções de chan ce ler, não po dia pas sar as
do juiz da chan ce la ria, der ro ga das pela re gra ge ral do art. 18 da dis po si ção
pro vi só ria, como ju ris di ção úni ca, e com ad jun tos e exer ci da na Re la ção. 

Ain da ou tros ca sos po de ri am ser adu zi dos, como são as de ci sões 
so bre ha be as cor pus; bas ta para o pro pó si to do ma ni fes to os que vão re fe ri dos. 

II
A REAÇÃO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con clu são

A vis ta dos fa tos re fe ri dos e da apre ci a ção, que os acom pa nha, o
Cen tro Li be ral tem a cons ciên cia de ha ver jus ti fi ca do a abs ten ção, que acon -
se lhou ao Par ti do Li be ral, pela cir cu lar de 20 de no vem bro. 

E na ver da de os fa tos se pre ci pi ta ram em tor ren te para pro var
que era im pos sí vel a luta. Como re sis tir a esse pro pó si to de ab so lu tis mo,
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ma ni fes ta do pelo go ver no, a essa in ti mi da ção sis te má ti ca em pre ga da para
ex ter mi nar os li be ra is? Quem, a não ser he rói, se ar ris ca ria a aban do nar
fa mí lia, pro fis são e pa tri mô nio por amor da ele i ção? 

Em tal caso, para fa zer ví ti mas? para que ir ri tar a sus ce ti bi li da de
do par ti do ven ce dor? Para que pro vo car mais pro vas de sua oni po tên cia?
Para que for ti fi cá-lo por uma re sis tên cia inú til e in gló ria, mas que, en tre tan to,
man te ria a uni da de, que por uma fa ta li da de das co i sas hu ma nas, as mais
das ve zes fal ta de po is da vi tó ria? 

Não se viu que o des po tis mo ia até o re quin te da os ten ta ção?
Nem se quis de i xar às na ções cul tas a dú vi da so bre a ve ra ci da de das que i xas
do Par ti do Li be ral! Aí está o fato ver go nho so de não se con sen tir ao Rio
Gran de do Sul o re pe tir, no su frá gio ele i to ral, a Osó rio e a Por to Ale gre o
tes te mu nho de pro fun do amor e gra ti dão que ma ni fes ta nas re cep ções
en tu siás ti cas da que les he róis quan do vol ta ram à ter ra da pá tria! Orde nou-se
à po lí cia que no do as se o ca rá ter do povo rio-gran den se fa zen do-o apa re cer
aos olhos do mun do como raça de ge ne ra da, sem en tu si as mo, sem vir tu de,
sem se quer a da gra ti dão! É para ma i or ver go nha, não da in fe liz pro vín cia
re pe li da de jun to das ur nas – mas des ta si tu a ção que im pe ra des po ti ca men te
– a pá tria de Osó rio e Por to Ale gre, logo após a bri lhan te cam pa nha de
Pa ra guai, fi gu ra nas atas da po lí cia como ór fão de fi lhos dig nos do Se na do
e pe din do a ou tras em pres ta do al gum nome se cun dá rio.

A His tó ria jul ga rá se ve ra men te essa pro vo ca ções sis te má ti cas,
esse des po tis mo frio e cal cu la da men te in sul tan te, que para alar de ar de suas 
oni po tên ci as nem pou pa a um he rói fe ri do em com ba te pela ca u sa da pá tria 
e a quem se pe dem novo sa cri fí cio para fe char com a mes ma ga lhar dia a
cam pa nha que tão bri lhan temente ini ci ou!

O Par ti do Li be ral ape la para a his tó ria: ela tam bém jul ga rá se ve -
ra men te o re cru ta men to, a de sig na ção e os ou tros ele men tos da res ta u ra ção
con ser va do ra.

Sim, esse re cru ta men to com as cir cuns tân ci as de vi o lên cia e atro -
ci da de, que o Cen tro Li be ral re fe riu, só se com pa ra ao cé le bre re cru ta men to 
con tra o qual se er gueu o cla mor do mun do ci vi li za do, e que foi ful mi na do
pelo con de Rus sell em nota de 11 de fe ve re i ro de 1863, di ri gi da ao em ba i xa dor 
da Rús sia com es tas pa la vras elo qüen tes:

“Não há ra zão que pos sa dar di re i to para con ver ter a cons cri ção
em pros cri ção.” (To turn cons crep ti on in pros crep ti on.)

Essas pa la vras, re pe ti das pelo con de Rus sel no par la men to, fo ram
aco lhi das com en tu si as mo e fi ca ram me mo rá ve is.

E como vem a pro pó si to es tas ou tras ex po si ções de Lor de Napier, 
emba i xa dor na Rús sia, a res pe i to des se bár ba ro re cru ta men to.

“O go ver no rus so (di zia ele em 7 de fe ve re i ro, di ri gin do-se ao
seu go ver no) con fes sa que sua au to ri da de não pode ser man ti da pela es tri ta 
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le ga li da de: – a le ga li da de nos mata – diz ele e con fes sa que o re cru ta men to
foi em pre ga do como meio de dis per sar e re du zir à im po tên cia os ad ver sá ri os
po lí ti cos. Em mi nha opi nião, nem a exis tên cia pré via de uma cons pi ra ção,
nem o fim de des tru ir pla nos re vo lu ci o ná ri os, po dem jus ti fi car um re cru ta -
men to ar bi trá rio… é um meio tão ex cep ci o nal e tão re pug nan te ao di re i to 
co mum, que des trói toda a con fi an ça pú bli ca na sin ce ri da de e le al da de
(con sis tency) do go ver no rus so, e des per ta apre en sões fu nes tas so bre sua
po lí ti ca em ou tras ques tões.” 

Lor de Na pi er re su me as sim sua opi nião so bre as con se qüên ci as
da vi tó ria, que a Rús sia se li son je ia de ob ter, pro vo can do e su fo can do a
in sur re i ção.

“Sem dú vi da, mu i tos pa tri o tas po la cos se rão mor tos ou re me ti dos
para as pro vín ci as asiá ti cas, ou vi ve rão em lon go ser vi ço mi li tar; as for ças
ma te ri a is fi ca rão di mi nu í das por al gum tem po, mas por cada pa tri o ta mor to
re du zi do ao si lên cio, ou pre so, vi rão cem na ge ra ção nova, a qual ace i ta rá a
he ran ça dos ódi os e das vin gan ças.”

Mas como se pra ti cou esse re cru ta men to que na fra se de For ca de 
(Re vis ta dos dois Mun dos), fez ar der a Po lô nia? 

Eis ai como o des cre ve Ma za de (mes ma re vis ta)
“ Esse re cru ta men to teve lu gar em Var só via, em a no i te de 15 de

ja ne i ro de 1863: as ca sas fo ram cer ca da si mul ta ne a men te; ar rom ba das as
por tas, os sol da dos pe ne tra ram até os apo sen tos das fa mí li as: cada ofi ci al
tra zia uma lis ta de cons cri tos, e se es tes não eram acha dos, re cru ta vam-se
em seu lu gar os pais, fi lhos, ir mãos, ou en con tra di ços, ve lhos ou en fer mos.”

Di zei qua is são as di fe ren ças, com pa ran do es tes re cru ta men tos
com as ce nas do re cru ta men to des cri to nes te ma ni fes to?

É que em Var só via o re cru ta men to foi si mul tâ neo, em uma só
no i te; en tre nós é to dos os dias, e to das as no i tes, aqui e ali!

Lá, a cena pas sou-se na ca pi tal, aqui no in te ri or do país onde o
des po tis mo pode ao mes mo tem po co me ter a vi o lên cia, obli te rar as pro vas,
res tan do so men te os ge mi dos das ví ti mas, cla man do no de ser to.

Lá as atro ci da des não co me çam se não de po is da in sur re i ção;
aqui o san gue e os aten ta dos ao pu dor ma cu la ram o re cru ta men to, como
em São Pa u lo, Ba hia e Ce a rá!

Lá o es tran ge i ro con quis ta dor, aqui é o pa trí cio con tra o pa trí cio, 
é o ex ter mí nio dos bra si le i ros pe los li be ra is.

E um país onde im pu ne men te a po lí cia co me te os fa tos re fe ri dos
é u país li vre? Li vre!

Qual é o país li vre onde a po lí cia pode in va dir a casa do ci da dão
de no i te, e sem for ma li da des, do mes mo modo por que os cos sa cos in va dem
as ca sas dos po la cos, in fe li zes con quis ta dos? 

468 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



É uma men ti ra a dis po si ção da Cons ti tu i ção quan do diz “que a
casa do ci da dão é asi lo in vi o lá vel”. 

Me re ce ria ri sos en tre nós essa ex pres são de lor de Cha tam, quan do
pre co ni zou o asi lo in vi o lá vel do ci da dão na Ingla ter ra: – “po dem en trar pe las
fen das da chou pa na ar ru i na da do po bre o ven to e chu va, mas o rei da
Ingla ter ra lá não pode en trar.” 

Que ga ran tia tem o ci da dão con tra o des po tis mo do re cru ta men to,
que não res pe i ta as isen ções da na tu re za e da lei, que in va de de no i te o asi lo 
do ci da dão, com o sus to me nos ca bo da fa mí lia? Ne nhu ma ga ran tia. 

O ha be as cor pus, a ma i or ga ran tia da li ber da de in di vi du al, não
vale para es tes ca sos gra ves, por que, como de cla rou o Mi nis té rio da Jus ti ça,
o po der ju di ci al não pode con ce der ha be as cor pus, quan do a au to ri da de po li ci al 
não está au to ri za da para re cru tar! 

Não é isto o lu di brio acu mu la do à vi o lên cia? 
Que au to ri da de po li ci al não está au to ri za da para re cru tar? Ou

qual é o lu gar em que não há um co mis sá rio de re cru ta men to?
O Po der Ju di ciá rio não pode con ce der ha be as cor pus ao ci da dão

ain da mes mo dada a evi dên cia da isen ção le gal! Bem po dem ser re cru ta dos
o mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal, o de sem bar ga dor, o se na dor: não é caso
de ha be as cor pus; bas ta que pro nun cie a pa la vra –re cru ta men to – para que ces -
sem to das as ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

A hi pó te se, so bre a qual ver sou a de ci são do Mi nis té rio da Jus ti ça, 
era a de re cru ta men to do juiz de paz de Itam bé em Per nam bu co, com 46
anos de ida de, co le tor de ren das pro vin ci a is e pro pri e tá rio!

O juiz de di re i to con ce deu ha be as cor pus, con si de ran do o re cru ta -
men to como pre tex to de pri são ar bi trá ria à vis ta das ma ni fes tas isen ções do 
juiz de paz.

“Fez mal o juiz de di re i to (de ci diu o mi nis tro), por que o mo ti vo
da pri são era o re cru ta men to; e quan to ao re cru ta men to o ha be as cor pus só é
apli cá vel quan do a au to ri da de, que re cru ta, não está au to ri za da para re cru -
tar.”

Ain da mais, o ha be as cor pus con ce di do pelo juiz de di re i to, foi
de so be de ci do pela po lí cia, e o Mi nis té rio da Jus ti ça não se im por tou com
este fato gra vís si mo e de fu nes tas con se qüên ci as para a li ber da de in di vi du al.

Qu an do o re cru ta men to, não obs tan te as isen ções evi den tes, não
fos se mo ti vo le gal de ha be as cor pus, em caso al gum a po lí cia po dia de so be -
de cer ao ha be as cor pus e apre ci ar os seus mo ti vos.

Os prin cí pi os de or dem pú bli ca exi gi am que fos se res pe i ta das
pela po lí cia as de ci sões do Po der Ju di ciá rio, as qua is só po dem ser anu la das 
me di an te os re cur sos le ga is: os prin cí pi os de or dem pú bli ca exi gi am que o
ha be as cor pus a ma i or ga ran tia de li ber da de in di vi du al, não fos se uma só vez 
des mo ra li za do, e re cu sa do pelo de ten tor.
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É o pri me i ro caso de ha be as cor pus de so be de ci do pela au to ri da de
po li ci al.

É mais um fato ca rac te rís ti co des ta épo ca de ab so lu tis mo.
O que vale, dado este pre ce den te, o ha be as cor pus?
A po lí cia só o exe cu ta rá quan do me con vi er o pa re cer. A ga ran -

tia da ví ti ma fica as sim nas mãos do al goz.
O Par ti do Li be ral não ti nha pois ou tro re cur so se não a re sis tên -

cia ma te ri al ou a abs ten ção.Pre fe riu a abs ten ção, e tem con se qüên cia de que 
acer tou.

Po de ria aguar dar a sua vez de go ver nar, para en tão vo tar, e ven cer 
a ele i ção.Este ar bí trio se ria o ego ís mo de uma fac ção, mas não o pa tri o tis mo 
de um par ti do.

Con ti nu a ria o mes mo cír cu lo vi ci o so, qual é for ça sair: aliás de
re a ção irá o país ao abis mo.A abs ten ção do Par ti do Pro gres sis ta da Espa nha,
ab so lu ta e sis te má ti ca, como foi, não ti nha ou tra sa í da se não a re vo lu ção.

A abs ten ção do Par ti do Li be ral do Bra sil na tu ral men te en gen dra
uma si tu a ção de fi ni da e le gí ti ma:

Ou a re for ma,
Ou a re vo lu ção.
A re for ma para con ju rar a re vo lu ção;
A re vo lu ção, como con se qüên cia ne ces sá ria da na tu re za das co i sas, 

da au sên cia do sis te ma re pre sen ta ti vo, do ex clu si vis mo, e oli gar quia de
uma par ti do.

Não há que he si tar na es co lha:

A REFORMA!
E o país será sal vo.

José To más Na bu co de Ara ú jo
Ber nar do de Sou sa Fran co
Za ca ri as de Góis e Vas con ce los
Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama
Fran cis co José Fur ta do
José Pe dro Dias de Car va lho
João Lus to sa da Cu nha Pa ra na guá
Teó fi lo Be ne di to Oto ni
Fran cis co Ota vi a no de Alme i da Rosa.

Extra í do do Jor nal do Comér cio, Rio de Ja ne i ro, 31 de mar ço de 1869.
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108.3 – PROGRAMA DO CENTRO LIBERAL DE REFORMA
 DO SISTEMA REPRESENTATIVO PARA O

 PARTIDO LIBERAL  (4 MAIO 1869) 

Aos nos sos Con ci da dãos 
O Cen tro Li be ral não se pro põe a fa zer um pro gra ma dou tri ná rio

     para o par ti do li be ral, cu jos prin cí pi os ca rac te rís ti cos são co nhe ci dos 
em toda par te, aon de há re gi me cons ti tu ci o nal re pre sen ta ti vo. 

Os par ti dos na tu ra is ou pre cons ti tu í dos pe los ele men tos cons ti -
tu ti vos de nos sa for ma de go ver no não ca re cem de pro gra mas fun da men ta is:
a mis são de les bem ex plí ci ta pela sua de no mi na ção, está tam bém as si na la da 
pela sua na tu re za. Assim é que no Bra sil a mis são do Par ti do Li be ral tem
por ob je to a re a li da de e de sen vol vi men to do ele men to de mo crá ti co da
cons ti tu i ção; e a ma i or am pli tu de e ga ran tia das li ber da des in di vi du a is e
po lí ti cas. 

Não será pois ne ces sá rio di zer que o Par ti do li be ral con sa gra en tre
os seus prin cí pi os fun da men ta is: 

1º) A res pon sa bi li da de dos mi nis tros pe los atos do po der mo de -
ra dor. 

2º) A má xi ma – o rei re i na e não go ver na. 
3º) A or ga ni za ção do con se lho de mi nis tros como meio prá ti co

das duas idéi as an te ri o res. 
4º) A des cen tra li za ção, no ver da de i ro sen ti do do self-government,

rea li zan do-se o pen sa men to do ato adi ci o nal quan to às fra que zas pro vin ciais,
dan do ao ele men to mu ni ci pal a vida e a ação, de que ca re ce, ga ran tin do o
di re i to e pro mo ven do o exer cí cio da ini ci a ti va in di vi du al, ani man do e for -
talecen do o es pí ri to de as so ci a ção e res trin gin do o mais pos sí vel a in ter fe rência 
da au to ri da de. 

5º) A ma i or li ber da de em ma té ria de co mér cio e de in dús tria, e
con se qüen te der ro ga ção de pri vi lé gi os e mo no pó li os. 

6º) Ga ran ti as efe ti vas da li ber da de de cons ciên cia. 
7º) Ampla fa cul da de aos ci da dãos para es ta be le ce rem es co las, e

pro pa ga rem o en si no, alar gan do-se, no en tan to, aque le que o Esta do ofe re -



ce pre sen te men te, en quan to a ini ci a ti va in di vi du al e de as so ci a ção não dis -
pense este au xí lio . 

8º) A in de pen dên cia do po der ju di ciá rio, e como meio es sen ci al
dela a in de pen dên cia pes so al dos ma gis tra dos. 

9º) A uni da de da ju ris di ção po der ju di ciá rio cri a da pela Cons ti -
tu i ção e por con se qüên cia a der ro ga ção de toda a ju ris di ção ad mi nis tra ti va. 

10) O con se lho de es ta do como au xi li ar da ad mi nis tra ção e não
po lí ti co. 

11) A re for ma do Se na do no sen ti do da su pres são da vi ta li ci e da de,
como cor re ti vo da imo bi li da de e da oli gar quia, e como o meio es sen ci al da
jus ta pon de ra ção e re ci pro ca in fluên cia dos dois ra mos do po der le gis la ti vo.

12) Re du ção das for ças mi li ta res em tem po de paz. 
São as ne ces si da des e con di ções so ci a is, que vão dan do ob je to e

opor tu ni da de para apli ca ção dos prin cí pi os li be ra is, cri an do no vas si tu a ções e
exi gin do no vos pro gra mas. 

Não cabe no pos sí vel fa zer tudo a um tem po. A má xi ma – ou
tudo ou nada – não con vém mes mo ao ra di ca lis mo o mais pro fun do. 

A pre ten são de pro gra mas dou tri ná ri os sus ci ta mu i tas di ver gên ci -
as in di vi du a is, ex clui o con cur so de mu i tos li be ra is, é um erro fa tal para uni -
da de e para for ça do Par ti do Li be ral, ao qual com pe te a ini ci a ti va do mo vi -
men to po lí ti co. 

O Par ti do Li be ral da Bél gi ca, como ou tro ra o Par ti do Li be ral da
Fran ça, foi sem pre in fe liz nes sa pre ten são de pro gra mas dou tri ná ri os e cir cuns -
tan ci a dos. 

Em 1846, po rém (14 de ju nho) um con gres so li be ral re u ni do em
Bru xe las ado tou como pro gra ma as se guin tes re so lu ções: 

1º) A re for ma ele i to ral. 
2º) A der ro ga ção das leis re vo lu ci o ná ri as de 1836 e 1842. 
3º) A in de pen dên cia real do po der ci vil e do po der ecle siás ti co. 
4º) A or ga ni za ção do en si no pú bli co. 
5º) O au men to do nú me ro de re pre sen tan tes e Se na do res em

pro por ção da po pu la ção. 
6º) O me lho ra men to da sor te das clas ses ope rá ri as e in di gen tes. 
Com este pro gra ma, a par do pro tes to de o re a li zar em lei (como

foi tra du zi do em 1848), o Par ti do Li be ral da Bél gi ca al can çou. um tri un fo
com ple to, e as su miu o po der, do qual há mu i to tem po es ti ve ra ar re da do, e
só exer ce ra an te ri or men te em bre ves pe río dos. 

A Ingla ter ra to dos os dias nos dá exem plos de pro gra mas li mi ta -
dos às no vas ne ces si da des da so ci e da de. 
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Re cen te men te um pro gra ma li mi ta do deu uni da de e vi tória ao
Par ti do Li be ral, an tes di vi di do e de ca den te, como se mos trou na dis cus são
da re for ma ele i to ral de 1866. 

Esse pro gra ma li mi ta do, po rém gran di o so em ra zão de seu ob je to e 
pro fun das con se qüên ci as, con sis tiu na su pres são da igre ja do Esta do na
Irlan da. 

A ma i or van ta gem des tes pro gra mas nas ci dos de cada si tu a ção é 
a con cen tra ção das for ças dis si den tes do Par ti do Li be ral em fa vor das idéi as 
da atu a li da de, re cla ma das pela opi nião pú bli ca. 

Assim como no mi nis té rio Li be ral, que atu al men te go ver na a
Ingla ter ra, vê-se a par de Glads to ne li be ral, Brigth ra di cal, e ain da mais a
par de Glads to ne e de Brigth o atu al chan ce ler do Exche quer, o Sr. Low, que 
guer re ou apa i xo na da men te o Bill de Re for ma Ele i to ral, pelo qual se es for ça vam
Glads to ne e Brigth. 

Não há, pois, aban do no de prin cí pi os, quan do os Li be ra is con -
cen tram sua aten ção e ati vi da de em um cer to nú me ro de me di das, mais
ur gen tes para com ba te rem o mal, que toda a na ção re co nhe ce. 

O tri un fo será mais pron to, por que será au xi li a do pela ra zão
pú bli ca. 

O pro gra ma, que o Cen tro Li be ral apre sen ta, não é se não o
com ple men to e a con se qüên cia da si tu a ção de fi ni da no ma ni fes to pu bli ca do 
em mar ço pró xi mo pas sa do: 

– Ou a re for ma ou re vo lu ção. 
Pois bem: 
Era um com pro mis so do Cen tro Li be ral di zer ao país qual a re for ma 

que o Par ti do Li be ral pre ten de para re ge ne ra ção do sis te ma re pre sen ta ti vo,
que não é hoje se não uma far sa em ra zão do fal se a men to da ele i ção: eis aí o 

PROGRAMA

1º) Re for ma ele i to ral con for me as ba ses cons tan tes do ane xo nº 1º
2º) Re for ma po li ci al e ju di ciá ria con for me as ba ses do ane xo nº 2º
3º) Abo li ção do re cru ta men to. Enquan to não hou ver a or de nan ça 

mili tar pro me ti da pela Cons ti tu i ção, o exér ci to e ar ma da se rão su pri dos pelos
en ga ja men tos vo lun tá ri os. 

4º) Abo li ção da guar da na ci o nal. Sen do subs ti tu í da por uma
guar da cí vi ca mu ni ci pal, qua li fi ca da anu al men te na pa ró quia para ser vir na 
pa ró quia, au xi li an do a po lí cia nos ca sos ur gen tes e na fal ta dos res pec ti vos
desta ca men tos e não ten do or ga ni za ção mi li tar, sen do os seus che fes
nomeados pela Câ ma ra Mu ni ci pal. 

5º) Eman ci pa ção dos es cra vos. 
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Con sis tin do na li ber da de de to dos os fi lhos de es cra vos, que
nas ce rem da data da lei e na al for ria gra du al dos es cra vos exis ten tes pelo
modo que opor tu na men te será de cla ra do. 

Sem dú vi da a re for ma ele i to ral se ria com ple ta men te inú til e
lu di bri a da, não sen do acom pa nha da da re for ma das ou tras ins ti tu i ções, que 
co in ci dam mais pro xi ma men te para o fal se a men to da ele i ção e anu la ção do
sis te ma re pre sen ta ti vo. 

É im pos sí vel, diz um es cri tor mo der no, des tru ir um abu so sem
des tru ir os ou tros abu sos, que lhe dão apo io. 

A eman ci pa ção dos es cra vos não tem ín ti ma re la ção com o ob je -
to prin ci pal do pro gra ma, li mi ta do a uma cer ta or dem de abu sos, é po rém
uma gran de ques tão da atu a li da de, uma exi gên cia im pe ri o sa e ur gen te da
ci vi li za ção des de que to dos os Esta dos abo li ram a es cra vi dão, e o Bra sil é o
úni co país cris tão que a man tém, sen do que na Espa nha esta ques tão é uma
ques tão de dias.

Cer to, é um de ver ine ren te à mis são do Par ti do Li be ral, e uma
gran de gló ria para ele a re i vin di ca ção da li ber da de de tan tos mi lha res de
ho mens que vi vem na opres são e na hu mi lha ção. 

O Cen tro Li be ral ofe re cen do ao Par ti do Li be ral este pro gra ma
pede para ele a ade são e o con cur so dos li be ra is de to dos os ma ti zes. 

ANEXO Nº 1
REFORMA ELEITORAL E PARLAMENTAR

A re for ma ele i to ral será so bre as se guin tes ba ses: 
1ª) Ele i ção di re ta na cor te, ca pi ta is de pro vín ci as, e ci da des que

ti ve rem mais de 10 mil al mas, as qua is cons ti tu i rão dis tri tos ele i to ra is por si 
com as fre gue si as que den tro de las se com pre en dem. 

Os dis tri tos ele i to ra is que ti ve rem mais de 10 mil al mas da rão
um de pu ta do, os que con ti ve rem 30 mil al mas dois de pu ta dos, os que ti ve rem 
60 mil al mas três de pu ta dos, e daí por di an te um de pu ta do por cada 50 mil
al mas. 

O nú me ro de de pu ta dos, que acres cer em vir tu de des ta dis po si ção, 
não pre ju di ca o nú me ro atu al dos re pre sen tan tes das pro vín ci as. 

2ª) A base da ele i ção di re ta será a ren da exi gi da pela Cons ti tu i ção
para ser ele i tor. 

Pre su me-se esta ren da pos su in do o ci da dão ou ha bi tan do uma
casa, cujo alu guel men sal for de 20$000 para cima na cor te, e de 10$000 nas
ou tras ci da des. 

Mo ran do o ci da dão nos es ta be le ci men tos, em que é em pre ga do,
ou mo ran do com ou tros, pre su me-se a ren da le gal em ra zão da pro fis são,
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que exer ce, como os guar da-li vros, pri me i ros ca i xe i ros, em pre ga dos pú bli cos,
clé ri gos de or dens sa cras, ofi ci a is mi li ta res e etc. 

3ª) A qua li fi ca ção para qual quer das ele i ções di re tas ou in di re tas
será per ma nen te e or ga ni za da pelo juiz mu ni ci pal, 7º ve re a dor da Câ ma ra e 
4º juiz de paz com re cur so para uma jun ta com pos ta de juiz de di re i to,
presi den te da câ ma ra mu ni ci pal e 1º juiz de paz, e ten do por base as lis tas
re me ti das pelo juiz de paz, vi gá rio e de le ga do de po lí cia. 

A re vi são anu al só terá por fim in clu são dos que ti ve rem ad qui ri do 
ca pa ci da de ou a ex clu são dos que mor re rem ou se mu da rem. 

Ne nhu ma ou tra ex clu são terá lu gar se não por sen ten ça ju di ci al. 
4ª) O pra zo para os pre pa ra tó ri os e or ga ni za ção da 1.a qua li fi ca ção

fe i ta em vir tu de des ta lei, será de 6 me ses, as re cla ma ções du ra rão 4 me ses,
e os re cur sos para a jun ta 6 me ses. 

5ª) A ele i ção será pre si di da pelo juiz de paz mais vo ta do, ain da
que não es te ja em exer cí cio, qual quer que seja a in com pa ti bi li da de su per ve -
ni en te, e sal vo so men te a im pos si bi li da de por mo lés tia ou pri são em vir tu de
de sen ten ça. 

6ª) Aon de hou ver ele i ção di re ta, se o nú me ro dos ele i to res for
ex ces si vo, a ele i ção se fará si mul ta ne a men te em di ver sos co lé gi os, mar can do
a lei o nú me ro de ele i to res que cada co lé gio deve ter. 

To dos os edi fí ci os, em que se fi zer a ele i ção, te rão duas di vi sões,
uma para a mesa e ou tra para os vo tan tes; só en tra rá na di vi são da mesa o
vo tan te que for cha ma do e os can di da tos ou seus pro cu ra do res, sem pre ju í zo
do prin cí pio de pu bli ci da de e fis ca li za ção. 

7ª) To dos os dis tri tos ele i to ra is do Impé rio, onde pro vi so ri a men te
tem de con ti nu ar a ele i ção in di re ta, te rão 3 de pu ta dos, au men tan do-se por
con se qüên cia o nú me ro atu al. 

8ª) Mas ne nhum ele i tor vo ta rá se não em 2 no mes. 
9ª) A mesa pa ro qui al nas ele i ções di re tas será pre si di da pelo juiz

de paz mais vo ta do e com pos ta de 1 se cre tá rio e 1 es cru ti na dor, que se rão
ci da dãos ju ra dos re si den tes na fre gue sia, sor te a dos um mês an tes da ele i ção 
pelo juiz de di re i to pelo mes mo modo, por que são sor te a dos os ju ra dos
para ser vi rem nas ses sões or di ná ri as. 

10ª) Das de ci sões das me sas pa ro qui a is ad mi tin do a vo tar ou
ex clu in do de vo tar os ci da dãos, cuja iden ti da de for con tes ta da, ha ve rá
re cur so para jun ta aci ma in di ca da. 

Se a jun ta de ci dir que o vo tan te deve ser ex clu í do, o seu voto que 
sem pre deve ser to ma do em se pa ra do não será apu ra do pelo co lé gio ou
pela Câ ma ra Mu ni ci pal; se a jun ta de ci dir que o ci da dão deve ser in clu í do,
o seu voto será to ma do por um dos ta be liães em o li vro de no tas na pre sen ça
do juiz de di re i to e re me ti da cer ti dão à câ ma ra mu ni ci pal ou co lé gio ele i to ral
para ser o voto con tem pla do na apu ra ção. 
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Esta vo ta ção será em dia e hora pre vi a men te anun ci a da pela jun ta. 
11ª) A ele i ção de ve re a do res e ju í zes de paz será fe i ta pela mes -

ma for ma que a ele i ção de de pu ta dos nos dis tri tos onde há ele i ção di re ta. 
12ª) São nu las de ple no di re i to as ele i ções pre si di das pelo juiz de

paz, que não seja o mais vo ta do, e pre si di das em lu gar não de sig na do 30
dias an tes da ele i ção. 

13ª) As lis tas da qua li fi ca ção aon de hou ver ele i ção di re ta se rão
em du pli ca ta, mas di ver sas, a sa ber: uma no mi nal e al fa bé ti ca pela for ma
atu al e con ten do de ma is a mo ra dia de cada vo tan te de sig na da pelo nú me ro 
da casa, em que ele ha bi tar. 

Ou tra das ca sas da fre gue sia pela nu me ra ção de cada rua sem -
pre se gui da e não in ter rom pi da, ain da que em al gu ma casa não haja vo tan -
te, de sig nan do-se a par da casa o nome do vo tan te, que nela ha bi ta. 

14ª) Se so bre vi er ele i ção an tes de es tar or ga ni za da a qua li fi ca -
ção pelo modo es ta be le ci do por esta lei, sen do a ele i ção di re ta, será fe i ta
pela lis ta dos ci da dãos ju ra dos, re la ti vo ao ano an te ri or da lei, acres cen -
tan do-se os no mes dos ci da dãos que por in com pa ti bi li da de não po dem
ser ju ra dos. 

15ª) As ele i ções das câ ma ras e ju í zes de paz só po dem ser anu la da 
por sen ten ça dos ju í zes de di re i to, con fir ma das pe las re la ções do dis tri to
por meio de ações pro pos tas pe las par tes in te res sa das. 

16ª) Enquan to se não es ta be le ce (por fal ta de ele men tos) a ele i ção 
di re ta em todo o Impé rio con ti nu a rão os Se na do res a ser ele i tos por pro vín ci as,
pela for ma in di re ta, apli can do-se, po rém, a esta ele i ção as ga ran ti as, que se
ado tam para a di re ta, e que não de pen dam pu ra men te des te novo mé to do
de ele i ção. 

17ª) Ne nhum de pu ta do po de rá apro ve i tar de qual quer be ne fí cio
da lei, que te nha vo ta do, ex ce to em as sun to de ga ran ti as in di vi du a is ou
po lí ti cas. 

18ª) O fun ci o ná rio pú bli co de pu ta do não po de rá ter aces so
du ran te o qua triê nio le gis la ti vo, ex ce to o que lhe cou ber por an ti güi da de. 

19ª) São nu los os vo tos para de pu ta do ou se na dor, que re ca í rem
em con tra ta do res ou ad mi nis tra do res de obras pú bli cas e em pre sá ri os ou
di re to res de ser vi ços sub si di a dos pelo Esta do. 

20ª) Ne nhum de pu ta do ou se na dor po de rá ace i tar car go de
no me a ção do go ver no, ex ce to os de con fi an ça po lí ti ca, a sa ber: pre si -
den tes de pro vín cia, che fes de mis são di plo má ti ca, di re to res-ge ra is das
se cre ta ri as de Esta do, e di re tor-ge ral dos cor re i os, che fes de po lí cia e
seus de le ga dos. Nes ta ini bi ção não fi cam in clu í dos os co man dos mi li -
ta res. 
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ANEXO Nº 2
REFORMA POLÍTICA E JUDICIÁRIA

POLÍCIA

1ª) Pode ser che fe de po lí cia qual quer ci da dão idô neo ain da que
não seja ma gis tra do ou for ma do em di re i to. 

2ª) Fi cam su pri mi dos os sub de le ga dos, su plen tes res pec ti vos, e
os su plen tes dos de le ga dos. Ha ve rá um de le ga do de po lí cia em cada fre -
gue sia, sen do subs ti tu í do pe los su plen tes dos ju í zes de paz. 

3ª) Os che fes de po lí cia e de le ga dos só te rão as se guin tes atri -
bu i ções: Pren dem em fla gran te de li to e au xi li am as pri sões em fla gran te
de li to, fe i tas pe las pes so as do povo. Pren dem à re qui si ção da au to ri da de
ju di ciá ria. Con ce dem ou de ne gam fi an ça aos que pren de rem não es tan do 
pro nun ci a dos. 

Exer cem a po lí cia ad mi nis tra ti va de ter mi na da no art. 12, §§ 1º,
2º, 3º e 4º do Có di go do Pro ces so. 

Fe i tas as ne ces sá ri as di li gên ci as, in ves ti ga ção, e in ter ro ga tó rio
para ob ter os ves tí gi os e pro vas dos cri mes, re me te rão o re sul ta do de tudo
com o cor po de de li to, e rol de tes te mu nhas ao juiz de paz para pro ce der a
for ma ção da cul pa. 

Pre si dem aos es pe tá cu los pú bli cos e ins pe ci o nam as pri sões. 
Não po dem ser de le ga dos os ju i zes mu ni ci pa is e ju i zes de paz. 

JUSTIÇA

1ª) Re la ções em to das as pro vín ci as de modo que seja re a li za da
ple na men te a ga ran tia da 2ª ins tân cia co le ti va, pro me ti da a to dos os ci da dãos
bra si le i ros pe los arts. 158 e 163 da Cons ti tu i ção, va ri an do po rém o nú me ro
dos mem bros das mes mas re la ções, con for me a ex ten são e po pu la ção das
pro vín ci as, e sen do jul ga das to das as ca u sas cí ve is ou cri mes por 3 de sem -
bar ga do res, que te nham vis to os au tos. 

2ª) Toda ju ris di ção de fi ni ti va no cri me ou cí vel fica ex clu si va -
men te com pe tin do aos ju í zes de di re i to. Estes se rão ti ra dos de en tre os
ad vo ga dos e ju í zes mu ni ci pa is com con di ções de tem po an te ri or de exer cí cio
nas suas pro fis sões. 

3ª) Os ju í zes mu ni ci pa is são con ser va dos em ra zão do no vi ci a do
es sen ci al à ma gis tra tu ra vi ta lí cia, e para subs ti tu í rem ao juiz de di re i to;
pre pa ra rem os pro ces sos cí ve is, que de vem ser jul ga dos pe los ju i zes de di re i to,
pro fe rin do de ci sões so bre os in ci den tes da ca u sa, da exe cu ção das qua is
ha ve rá agra vo para os ju ízes de di re i to. 

Pre pa ra rem os pro ces sos cri mes, cujo jul ga men to com pe te ao
juiz de di re i to, e os que de vem ser pre sen tes ao júri. 
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Exe cu ta rem as sen ten ças e man da dos dos ju i zes de di re i to e
tri bu na is. 

Ser vi rão por qua tro anos po den do ser re mo vi dos sob re pre sen ta -
ção dos ju í zes de di re i to. Se rão subs ti tu í dos na cor te como atu al men te são e
nos ou tros lu ga res pe los ve re a do res das câ ma ras. 

4ª) Os ju í zes de paz te rão as se guin tes atri bu i ções: 
Jul ga rão as con tra ven ções das pos tu ras mu ni ci pa is, com ape la ções

para os ju í zes de di re i to. 
For ma rão cul pa até a pro nún cia in clu si ve com re cur so para o

juiz de di re i to. 
Con ce de rão man da dos de bus ca, de pri são pre ven ti va nos cri mes

ina fi an çá ve is, e fi an ça aos réus que pro nun ci a rem. 
Jul ga rão fora das ci da des e vi las os in ter di tos pos ses só ri os com

ape la ção para o juiz de di re i to, fi can do sal vas as ques tões de pro pri e da de
para os tri bu na is ci vis. 

5ª) Com pe te ao júri o jul ga men to de to dos os cri mes co me ti dos
por meio da im pren sa. 

6ª) As ab sol vi ções do júri não fi ca rão sus pen sas, por ca u sa de
nu li da des, as qua is não te rão ou tro efe i to que a anu la ção do pro ces so no
in te res se da lei e res pon sa bi li da de dos em pre ga dos, que de ram ca u sa a
elas, sal vo pro van do-se que as nu li da des pro vi e ram de fato do réu con lu i a -
do com os em pre ga dos. 

GARANTIAS INDIVIDUAIS

1ª) O tem po de pri são pre ven ti va, que ex ce der a dois me ses, será 
com pu ta do na pena le gal. 

2ª) A con de na ção à pri são com tra ba lho não obri ga rá o réu a so frê-la 
en quan to não es ti ve rem es go ta dos to dos os re cur sos, sal vo se ele o re quer. 

3ª) Ne nhum ci da dão será con du zi do à pri são, sem ter sido in ter -
ro ga do. 

4ª) Sen do o cri me afi an çá vel e que ren do o ci da dão pre so em
fla gran te, ou em vir tu de de cul pa for ma da pres tar fi an ça, ser-lhe-à con ce di do 
um pra zo ra zoá vel para pres tá-la. 

5ª) O ci da dão do mi ci liá rio será ad mi ti do a pres tar fi an ça em todos
os cri mes, cujo má xi mo de pena não for: 1º, mor te na tu ral; 2º, ga lés; 3º, oito
anos de pri são com tra ba lho. 

6ª) A fi an ça não de pen de de ar bi tra men to, mas será re gu la da por 
uma ta be la, fi xan do o mí ni mo e o má xi mo da ava li a ção de cada ano de pri são
sim ples, pri são com tra ba lho ou de gre do. Den tro dos dois ter mos e aten -
den do a pos si bi li da de do réu o juiz de ter mi na rá a fi an ça.
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Fi cam sal vos os me i os cí ve is quan to a mul ta, va lor do dano ca u sa do
e cus tas do pro ces so. 

7ª) Fi cam der ro ga dos os arts. 28, § 2º, e 45 da lei de 3 de de zembro
de 1841, re la ti vos a fi an ça. 

8ª) Em caso ne nhum o car ce re i ro, guar da ou ad mi nis tra dor, ou
qual quer pes soa re ce be rá pre so al gum sem que seja acom pa nha do de or dem
ou man da do es cri to da au to ri da de com pe ten te. 

9ª) Com pe te o ha be as cor pus no caso de qual quer cons tran gi men to
ile gal, imi nen te ou efe ti vo, exer ci do por qual quer au to ri da de ad mi nis tra ti va
ou ju di ciá ria. Exce tua-se a pri são mi li tar e não se con si de ra pri são mi li tar
se não da que le que já é sol da do. 

10ª) A or dem de ha be as cor pus po de rá ser con ce di da, mes mo
ha ven do pro ces so e pro nún cia; nun ca po rém será con ce di da ao ci da dão
con de na do por sen ten ça ir re vo gá vel. To da via o ha be as cor pus não in duz co i sa
jul ga da em re la ção ao pro ces so exis ten te ou su per ve ni en te, o qual se gui rá
seus ter mos. 

Em todo o caso, o réu sol to por ha be as cor pus não será pre so pelo
mes mo cri me se não de po is de con de na do de fi ni ti va men te. 

O prin cí pio da hi e rar quia es ta be le ci do pelo art. 69, § 7º, da lei de
3 de de zem bro re fe re-se à au to ri da de ju di ciá ria. 

O ha be as cor pus pode ser con ce di do pelo juiz ou tri bu nal ain da
que a pri são seja à or dem de au to ri da de ad mi nis tra ti va a mais gra du a da;
por que ne nhu ma au to ri da de ad mi nis tra ti va tem di re i to por si mes ma de
pren der o ci da dão. 

Fi ca rá su pri mi da a pri são ci vil, qual quer que seja o mo ti vo dela. 

IV
INDEPENDÊNCIA DOS MAGISTRADOS

São in com pa tí ve is com os car gos de ele i ção po pu lar os lu ga res
de mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, de sem bar ga do res, ju í zes de di re i to, ju í zes
mu ni ci pa is e pro mo to res pú bli cos. 

Em com pen sa ção, o Par ti do Li be ral re co nhe ce a im pe ri o sa ne ces -
si da de de con ce der-se aos ma gis tra dos to das as van ta gens e ga ran ti as ne -
ces sá ri as para a sua in de pen dên cia pes so al e para fo men tar a vo ca ção da
ma gis tra tu ra. 

José To más Na bu co de Ara ú jo – Ber nar do de Sou sa Fran co – Za ca ri as
de Góis e Vas con ce los – Antô nio Pin to Chi chor ro da Gama – Fran cis co José Fur ta do
– José Pe dro Dias de Car va lho – João Lus to sa da Cu nha Pa ra na guá – Teó fi lo Be ne di to
Otto ni – Fran cis co Ota vi a no de Alme i da Rosa.

Extra í do de MELO, Amé ri co Bra si li en se de Alme i da e. Os Pro gra mas dos Par ti dos e o 2º Impé rio.
Edi ção do Se na do Fe de ral. Bra sí lia. 1979. Págs. 44 -47.
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108.4 – MANIFESTO REPUBLICANO
(3 DEZEMBRO 1871) 

Aos nos sos con ci da dãos 
É a voz de um par ti do a que se alça hoje para fa lar ao país. E esse

     par ti do não ca re ce de mons trar a sua le gi ti mi da de. Des de que a
re for ma, al te ra ção ou re vo ga ção da Car ta ou tor ga da em 1824 está por ela
mes ma pre vis ta e au to ri za da, é le gí ti ma a as pi ra ção que hoje se ma ni fes ta
para bus car em me lhor ori gem o fun da men to dos ina u fe rí ve is di re i tos da na ção. 

Só à opi nião na ci o nal cum pre aco lher ou re pu di ar essa as pi ra ção.
Não re co nhe cen do nós ou tra so be ra nia mais do que a so be ra nia do povo,
para ela ape la mos. 

Ne nhum ou tro tri bu nal pode jul gar-nos: ne nhu ma ou tra au to ri -
da de pode in ter por-se en tre ela e nós. 

Como ho mens li vres e es sen ci al men te su bor di na dos aos in te res ses
da nos sa pá tria, não é nos sa in ten ção con vul si o nar a so ci e da de em que
vi ve mos. Nos so in tu i to é es cla re cê-la. 

Em um re gi me de in com pre en são e de vi o lên cia, cons pi rar se ria
o nos so di re i to. Mas no re gi me das fic ções e da cor rup ção, em que vi ve mos, 
dis cu tir é o nos so de ver. 

As ar mas da dis cus são, os ins tru men tos pa cí fi cos da li ber da de, a 
re vo lu ção mo ral, os am plos me i os do di re i to, pos tos ao ser vi ço de uma
con vic ção sin ce ra bas tam, no nos so en ten der, para a vi tó ria da nos sa ca u sa,
que é a ca u sa do pro gres so e da gran de za da nos sa pá tria. 

A ban de i ra da de mo cra cia, que abri ga to dos os di re i tos, não re pe le, 
por er ros ou con vic ções pas sa das, as ade sões sin ce ras que se lhe ma ni fes tem. 

A nos sa obra é uma obra de pa tri o tis mo e não de ex clu si vis mo, e 
ace i tan do a com par ti ci pa ção de todo o con cur so leal, re pu di a mos a so li da ri e -
da de de to dos os in te res ses ile gí ti mos. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Uma lon ga e do lo ro sa ex pe riên cia há dou tri na do ao povo, aos
par ti dos e aos ho mens pú bli cos em ge ral da nos sa ter ra. 



A im pre vi dên cia, as con tra di ções, os er ros e as usur pa ções go ver -
na men ta is, in flu in do so bre os ne gó ci os in ter nos e ex ter nos da nos sa pá tria,
hão cri a do esta si tu a ção de plo rá vel, em que as in te li gên ci as e os ca rac te res
po lí ti cos pa re cem fa tal men te obli te ra dos por um fu nes to eclip se. 

De to dos os ân gu los do país sur gem as que i xas, de to dos os la dos
po lí ti cos sur gem os pro tes tos e as re ve la ções es tra nhas que de nun ci am a
exis tên cia de um ví cio gra ve, o qual põe em ris co a sor te da li ber da de pela
com ple ta anu la ção do ele men to de mo crá ti co.

O pe ri go está in di ca do e é ma ni fes to. Sen te-se a ação do mal e to dos
apon tam a ori gem dele. E quan to ma i or seja o em pe nho dos que bus cam
ocul tar a ca u sa na som bra de uma prer ro ga ti va pri vi le gi a da e qua se di vi na,
tan to ma i or deve ser o nos so es for ço para es pan tar essa som bra e fa zer a luz 
so bre o mis té rio que nos ro de ia. 

As con di ções da luta po lí ti ca hão va ri a do com ple men te de cer to
tem po a esta par te. Já não são mais os par ti dos re gu la res que ple i te i am, no
ter re no cons ti tu ci o nal, as suas idéi as e os seus sis te mas. São to dos os par ti dos
que se sen tem anu la dos, re du zi dos à im po tên cia e ex pos tos ao des dém da
opi nião pela in fluên cia per ma nen te de um prin cí pio cor rup tor e hos til à
li ber da de e ao pro gres so de nos sa pá tria. 

Os agen tes re co nhe ci dos pela lei fo gem à cen su ra pela ale ga ção
da for ça su pe ri or que os avas sa la. A seu tur no, o ele men to acu sa do re trai-se 
à som bra da res pon sa bi li da de dos agen tes le ga is. 

Em tais con di ções, e aban do nan do a ques tão dos no mes pró pri os,
que é mes qui nha ante á gran de za do mal que nos as so ber ba e ante a idéia
que nos do mi na, apre sen ta mo-nos nós, res pon sa bi li zan do di re ta men te à
nos sa for ma de go ver no, ao nos so modo de ad mi nis tra ção, ao nos so sis te ma 
so ci al e po lí ti co. 

Nes te país, que se pre su me cons ti tu ci o nal, e onde só de ve ri am
ter ação po de res de le ga dos, res pon sá ve is, acon te ce, por de fe i to do sis te ma,
que só há um po der ati vo, oní mo do, oni po ten te, per pé tuo, su pe ri or à lei e à 
opi nião, e esse é jus ta men te o po der sa gra do, in vi o lá vel e ir res pon sá vel. 

O pri vi lé gio, em to das as suas re la ções com a so ci e da de – tal é,
em sín te se, a fór mu la so ci al e po lí ti ca do nos so país – pri vi lé gio de re li gião,
pri vi lé gio de raça, pri vi lé gio de sa be do ria, pri vi lé gio de po si ção, isto é, to das
as dis tin ções ar bi trá ri as e odi o sas que cri am no seio da so ci e da de ci vil e
po lí ti ca a mons tru o sa su pe ri o ri da de de um so bre to dos ou a de al guns
so bre mu i tos. 

A esse de se qui lí brio de for ças, a essa pres são atro fi a do ra, deve o
nos so país a sua de ca dên cia mo ral, a sua de sor ga ni za ção ad mi nis tra ti va e
as per tur ba ções eco nô mi cas, que ame a çam de vo rar o fu tu ro de po is de
ha ve rem ar ru i na do o pre sen te. 
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A so ci e da de bra si le i ra, após meio sé cu lo de exis tên cia como co le -
ti vi da de na ci o nal in de pen den te, en con tra-se hoje, ape sar dis so, em face do
pro ble ma da sua or ga ni za ção po lí ti ca, como se ago ra sur gis se do chão co lo ni al. 

As tra di ções do ve lho re gi me, ali a das aos fu nes tos pre ce i tos de
uma es co la po lí ti ca me ti cu lo sa e sus pi caz, que só vê nas con quis tas mo ra is
do pro gres so e da li ber da de in va sões pe ri go sas, para quem cada vi tó ria dos 
prin cí pi os de mo crá ti cos se afi gu ra uma usur pa ção cri mi no sa, hão por tal
for ma tra ba lha do o es pí ri to na ci o nal, con fun di do to das as no ções do di re i to 
mo der no, anar qui za do to dos os prin cí pi os tu te la res da or dem so ci al, trans -
tor na do to das as cons ciên ci as, cor rom pi do to dos os ins tru men tos de go ver no,
so fis ma do to das as ga ran ti as da li ber da de ci vil po lí ti ca, que no mo men to
atu al tem de ser for ço sa men te – ou a au ro ra da re ge ne ra ção na ci o nal ou o
oca so fa tal das li ber da des pú bli cas.

PROCESSO HISTÓRICO

Para bem apre ci ar as ca u sas que hão con cor ri do para o re la xa -
men to mo ral que se ob ser va, e co nhe cer-se até que pon to a idéia do di re i to
foi des na tu ra da e per ver ti da, é ne ces sá rio re mon tar à ori gem his tó ri ca da
fun da ção do Impé rio. 

Ini ci a do o pen sa men to da eman ci pa ção do Bra sil, o des po tis mo
co lo ni al pro cu rou des de logo sur pre en der, em uma em bos ca da po lí ti ca, a
re vo lu ção que sur gia no ho ri zon te da opi nião. Dis far çar a for ma, man ten do
a re a li da de do sis te ma que se pro cu ra va abo lir, tal foi o in tu i to da mo nar quia
por tu gue sa. Para isso bas tou-lhe uma fic ção - subs ti tu ir a pes soa, man ten do 
a mes ma au to ri da de a quem fal ta va a le gi ti mi da de e o di re i to. 

Nos es pí ri tos a in de pen dên cia es ta va fe i ta pela in fluên cia das
idéi as re vo lu ci o ná ri as do tem po e pela tra di ção en san güen ta da dos pri me i ros
már ti res bra si le i ros. Nos in te res ses e nas re la ções eco nô mi cas, na le gis la ção
e na ad mi nis tra ção, es ta va ela tam bém fe i ta pela in fluên cia dos acon te ci -
men tos que for ça ram a aber tu ra dos nos sos por tos ao co mér cio dos pa vi lhões
es tran ge i ros e a des li ga ção dos fun ci o ná ri os aqui es ta be le ci dos. 

A de mo cra cia pura, que pro cu ra va es ta be le cer-se em toda a ple -
ni tu de de seus prin cí pi os, em toda a san ti da de de suas dou tri nas, sen tiu-se
atra i ço a da pelo con sór cio fa laz da re a le za aven tu re i ra. Se ela tri un fas se,
como de ve ra ter acon te ci do, res guar dan do ao mes mo tem po as ga ran ti as
do pre sen te e as as pi ra ções do fu tu ro, fi ca ria que bra da a per pe tu i da de
da he ran ça que o rei de Por tu gal que ria ga ran tir à sua di nas tia. 

Entre a sor te do povo e a sor te da fa mí lia, fo ram os in te res ses
di nás ti cos os que so bre pu ja ram os in te res ses do Bra sil. O rei de Por tu gal,
ar re ce an do-se da so be ra nia de mo crá ti ca, qua li fi can do-a de in va so ra e aven -
tu re i ra, deu-se pres sa em le ci o nar o fi lho na te o ria da tra di ção. 

O voto do povo foi dis pen sa do. A for ma da acla ma ção fic tí cia
pre te riu a san ção da so be ra nia na ci o nal, e a gra ça de Deus, im pi a men te
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ali a da à von ta de as tu ci o sa do rei, im pôs com o Impé rio o im pe ra dor que o
de via subs ti tu ir. 

O ar ti fí cio era gros se i ro. Cum pria dis far çá-lo, a unâ ni me acla ma ção 
dos po vos ca re cia da cor ro bo ra ção na ci o nal: a voz de uma cons ti tu in te era
re cla ma da pela opi nião. A re a le za im pro vi sa da sen tia a ne ces si da de de le gi -
ti mar a sua usur pa ção. A cons ti tu in te foi con vo ca da. 

A mis são des sa pri me i ra as sem bléia na ci o nal era ár dua e so le ne.
Asso man do no ho ri zon te po lí ti co, ti nha mais que uma na ção para cons ti tu ir,
ti nha um réu para jul gar. A luta pro nun ci ou-se, por que era ine vi tá vel. O in tu i to
da re a le za sen tiu-se bur la do: o que ela pre ten dia era um ato de sub ser viên cia.
A ati tu de da as sem bléia foi para ela uma sur pre sa. 

Pre e xis tin do à opi nião e ha ven do-se cons ti tu í do sem de pen dên cia
do voto po pu lar, não lhe con vi nha mais do que a muda san ção da sua usur -
pa ção, e nun ca a li vre ma ni fes ta ção da von ta de do país. 

A cons ti tu in te foi dis sol vi da à mão ar ma da, os re pre sen tan tes do 
povo dis per sos, pros cri tos e en car ce ra dos. 

A es pa da vi to ri o sa da ti ra nia cor tou as sim vi o len ta men te o úni co 
laço que a po dia pren der à exis tên cia na ci o nal e en ve ne nou a úni ca fon te
que lhe po dia pres tar o ba tis mo da le gi ti mi da de. 

À cons ciên cia dos ré pro bos che ga tam bém a ilu mi na ção do re mor so: 
o pró prio re ce io, se nem sem pre traz o ar re pen di men to, pres ta ao me nos a
in tu i ção do pe ri go. Cum pre ilu dir a opi nião, in dig na da e do lo ro sa men te
sur pre en di da. As idéi as de mo crá ti cas ti nham já en tão bas tan te for ça para
que fos sem des de nho sa men te pre te ri das. A dis si mu la ção po dia, até cer to
pon to, su a vi zar a ru de za do gol pe. A for ça ar ma da, já des ta nas ma no bras
do des po tis mo, tran qüi li za va o âni mo do mo nar ca quan to à ve e mên cia das
pa i xões que pu des sem pror rom per. A car ta cons ti tu ci o nal foi ou tor ga da. E
para que ain da um si mu la cro de opi nião lhe em pres tas se a for ça mo ral de
que ca re cia, fo ram os agen tes do des po tis mo os pró pri os en car re ga dos de
impô-la à so be ra nia na ci o nal, sob a for ma do ju ra men to po lí ti co.

Tal é a lei que se diz fun da men tal. Com ela fir mou-se o Impé rio.
Mes cla in for me de prin cí pi os he te ro gê ne os e de po de res que to dos se anu lam
di an te da úni ca von ta de que so bre to dos im pe ra, é ela a base da mo nar quia
tem pe ra da que pela gra ça de Deus nos cou be em sor te. 

Há 48 anos que o gran de cri me foi co me ti do; e des sa data em
di an te, de que se pode con tar a hé gi ra da li ber da de en tre nós, co me çou
tam bém esse tra ba lho lon go e do lo ro so que tem Exa.uri do as for ças na ci o na is 
no em pe nho in fru tu o so de con ci li ar os ele men tos con tra di tó ri os e in con ci -
liá ve is so bre que re pou sa toda a nos sa or ga ni za ção ar ti fi ci al. 

A re vo lu ção de 7 de abril, que pôs ter mo ao pri me i ro re i na do,
pela no bre za de seus in tu i tos, pela cons ciên cia dos ma les so fri dos, pela
ex pe riên cia dos de sas tres, que anu la ram, no ex te ri or, o pres tí gio da nos sa
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pá tria, e no in te ri or, to das as ga ran ti as ci vis e po lí ti cas do ci da dão, es ta va
des ti na da a res ga tar a li ber da de, a de sa fron tar a de mo cra cia ul tra ja da e a
re por so bre os seus fun da men tos na tu ra is o edi fí cio cons ti tu ci o nal. 

A le gis la ção do pe río do da re gên cia, ape sar de ha ver sido trun ca -
da, des na tu ra da ou re vo ga da, ates ta ao mes mo tem po a ele va ção do pen sa -
men to de mo crá ti co e o seu ar den te zelo pela con so li da ção das li ber da des
pú bli cas. Enquan to fora da in fluên cia da re a le za, os go ver nos se ins pi ram
na fon te da so be ra nia na ci o nal, os in te res ses da pá tria e os di re i tos do ci da dão. 
Pa re ce ram achar me lhor ga ran tia e res guar do. 

Ci da dãos emi nen tes, no bi lís si mos ca rac te res, al mas ro bus tas e
sin ce ra men te de vo ta das à ca u sa do país, em pre ga ram du ran te esse pe río do
gran des, no bres, mas in fru tí fe ros es for ços. Se o sis te ma con ti ves se em si a
for ça, que só a ver da de em pres ta, se a von ta de dos ho mens pu des se ser efi caz
con tra a in fluên cia dos prin cí pi os fal sos, a ca u sa do país hou ve ra sido sal va.

A ine fi cá cia da re vo lu ção com pro va-se pelo ví cio or gâ ni co das
ins ti tu i ções, de fi ci en tes para ga ran tir a de mo cra cia e uni ca men te efi caz para 
per pe tu ar o pres tí gio e a for ça do po der ab so lu to. 

A de mons tra ção, ofe re ce-a a pró pria re a ção efe tu a da de 1837 em
di an te. 

A cons pi ra ção da ma i o ri da de co in ci de com a obra da re a ção:
pro cu rou-se apa gar da le gis la ção até os úl ti mos ves tí gi os do ele men to
de mo crá ti co que ten de ra ex pan dir-se. A lei de 3 de de zem bro de 1841, que
con fis cou pra ti ca men te a li ber da de in di vi du al, é o co ro lá rio da lei da in ter -
pre ta ção do ato adi ci o nal, a qual se qües trou a li ber da de po lí ti ca, des tru in do 
por um ato or di ná rio a de li be ra ção do úni co po der cons ti tu in te que tem
exis ti do no Bra sil. 

Assim, pois, anu la da a so be ra nia na ci o nal, so fis ma das as glo ri o sas
con quis tas que pre ten de ram a re vo lu ção da in de pen dên cia de 1822 e a
re vo lu ção da de mo cra cia em 1831, o me ca nis mo so ci al e po lí ti co, sem o eixo 
so bre que de via gi rar, isto é, a von ta de do povo, fi cou gi ran do em tor no de
um ou tro eixo - a von ta de de um ho mem. 

A li ber da de apa ren te e o des po tis mo real, a for ma dis si mu lan do
a subs tân cia, tais são os ca rac te rís ti cos da nos sa or ga ni za ção cons ti tu ci o nal.
O pri me i ro, como o se gun do re i na do, são por isso se me lhan tes. 

O SOFISMA EM AÇÃO

O úl ti mo pre si den te do con se lho de mi nis tros do ex-Impe ra dor
dos fran ce ses, em car ta aos seus ele i to res, de i xou es ca par a se guin te sen ten ça:
– A per pe tu i da de do so be ra no, em bo ra uni da à res pon sa bi li da de, é uma co i sa
ab sur da, mas a per pe tu i da de uni da à ir res pon sa bi li da de é uma co i sa mons -
tru o sa. 

Nes ta sen ten ça se re su me o pro ces so do nos so sis te ma de go ver no. 
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Por ato pró prio, o fun da dor do Impé rio e che fe da di nas tia re i nan te 
se con sa grou in vi o lá vel, sa gra do e ir res pon sá vel. A in fa li bi li da de do ar bí trio
pes so al subs ti tu iu as sim a ra zão e a von ta de co le ti va do povo bra si le i ro. 

Que ou tras con di ções, em di ver sos re gi mes, cons ti tu em ab so lu -
tis mo?

Qu an do não fos sem bas tan tes es tes atri bu tos de su pre ma cia, as
fa cul da des de que se acha in ves ti do o so be ra no pela car ta ou tor ga da em
1824 bas ta vam para in va dir as prer ro ga ti vas apa ren tes com que essa car ta
si mu lou ga ran tir as li ber da des pú bli cas. 

O po der in tru so que se cons ti tu iu cha ve do sis te ma, re gu la dor
dos ou tros po de res, pon de ra dor do equi lí brio cons ti tu ci o nal, avo cou a si e
con cen trou em suas mãos toda a ação, toda a pre pon de rân cia. Ne nhu ma só
das pre ten di das ga ran ti as de mo crá ti cas se en con tra sem o cor re ti vo ou con -
tra di ção que a des vir tua e nu li fi ca. 

Te mos re pre sen ta ção na ci o nal? 
Se ria esta a pri me i ra con di ção de um país cons ti tu ci o nal re pre -

sen ta ti vo. Uma ques tão pre li mi nar res pon de à in ter ro ga ção. Não há nem
pode ha ver re pre sen ta ção na ci o nal onde não há ele i ção li vre, onde a von ta de
do ci da dão e sua li ber da de in di vi du al es tão de pen den tes dos agen tes ime -
di a tos do po der que dis põe da for ça pú bli ca

Mi li ta ri za da a na ção, ar re gi men ta da ela no fun ci o na lis mo de -
pen den te, na guar da na ci o nal pela ação do re cru ta men to ou pela ação da po lí -
cia, é ilu só ria a so be ra nia, que só pode re ve lar-se sob a con di ção de ir sem -
pre de acor do com a von ta de do po der. 

Ain da quan do não pre va le ces sem es sas con di ções, ain da quan do 
se pre su mis se a in de pen dên cia e a li ber da de na es co lha dos man da tá ri os do 
povo, ain da quan do ao lado do po der que im põe pela for ça não exis tis se o
po der que cor rom pe pelo fa vo ri tis mo, bas ta va a exis tên cia do po der mo de -
ra dor, com as fa cul da des que lhe dá a car ta, com o veto se cun da do pela dis -
so lu ção, para nu li fi car de fato o ele men to de mo crá ti co. 

Uma câ ma ra dos de pu ta dos, de mis sí vel à von ta de do so be ra no,
e um se na do vi ta lí cio, à es co lha do so be ra no, não po dem cons ti tu ir de
ne nhum modo a le gí ti ma re pre sen ta ção do país. 

A li ber da de de cons ciên cia nu li fi ca da por uma igre ja pri vi le gi a da;
a li ber da de eco nô mi ca su pri mi da por uma le gis la ção res tri ti va; a li ber da de
da im pren sa; su bor di na da à ju ris di ção de fun ci o ná ri os do go ver no; a li ber -
da de de as so ci a ção de pen den te do be ne plá ci to do po der; a li ber da de do
en si no su pri mi da pela ins pe ção ar bi trá ria do go ver no e pelo mo no pó lio ofi ci al;
a li ber da de in di vi du al su je i ta à pri são pre ven ti va, ao re cru ta men to, à dis ci -
pli na da guar da na ci o nal, pri va da da pró pria ga ran tia do ha be as cor pus pela
li mi ta ção es ta be le ci da, tais são pra ti ca men te as con di ções re a is do atu al
sis te ma de go ver no. 
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Um po der so be ra no, pri va ti vo, per pé tuo e ir res pon sá vel for ma, a 
seu nuto, o po der exe cu ti vo, es co lhen do os mi nis tros, o po der le gis la ti vo,
es co lhen do os se na do res e de sig nan do os de pu ta dos, e o po der ju di ciá rio,
no me an do os ma gis tra dos, re mo ven do-os, apo sen tan do-os. 

Tal é, em es sên cia, o me ca nis mo po lí ti co da car ta de 1824, tais
são os so fis mas por meio dos qua is o im pe ra dor re i na, go ver na e ad mi nis tra. 

Des te modo, qual é a de le ga ção na ci o nal? Que po der a re pre sen ta?
Como pode ser a lei a re pre sen ta ção da von ta de do povo? Como po dem
co e xis tir com o po der ab so lu to, que tudo do mi na, os po de res in de pen den tes
de que fala a car ta? 

A re a li da de é que, se em re la ção à dou tri na, as con tra di ções su fo cam 
o di re i to, em re la ção à prá ti ca, só o po der pes so al im pe ra sem con tes ta ção
nem cor re ti vo. 

CONSELHO UNÂNIME

A de mo cra cia, acu sam-na de in to le ran te, ir ri tá vel, Exa.ge ra da e
pes si mis ta. Sus pe i ta aos olhos da so be ra nia, que pre ten de ser di vi na, os
seus con ce i tos são in qui na dos de ma le vo lên cia e pre ven ção. É jus to em tão
me lin dro sa ques tão bus car em fon tes in sus pe i tas as sen ten ças que apo i am
as nos sas con vic ções. 

Para cor ro bo rá-las te mos o ju í zo se ve ro de ho mens emi nen tes do 
país, de to das as cren ças e ma tri zes po lí ti cas. 

Ne nhum es ta dis ta, ne nhum ci da dão que te nha es tu da do os
ne gó ci os pú bli cos, de i xa de com par ti lhar co nos co a con vic ção que ma ni fes -
ta mos so bre a in flu en cia per ni ci o sa do po der pes so al. 

To dos so mos con cor des em re co nhe cer e la men tar a pros tra ção
mo ral a que nos ar ras tou o ab so lu tis mo prá ti co sob as ves tes do li be ra lis mo
apa ren te. 

Eu sé bio de Qu e irós, mo nar quis ta ex tre ma do, che fe pro e mi nen te
do Par ti do Con ser va dor, foi uma vez mi nis tro no atu al re i na do, e não mais
con sen tiu em vol tar a essa po si ção, ape sar das cir cuns tân ci as e so li ci ta ções
re i te ra das do seu par ti do. 

“Nes te país, di zia ele, não se pode ser mi nis tro duas ve zes.” 
Fir mi no Sil va, dan do con ta da mor te des se dis tin to bra si le i ro,

escre veu no Cor re io Mer can til de 10 de maio de 1868 as se guin tes pa la vras: 
“Ino pi na da men te de i xou o mi nis té rio e se re ti rou iso la da men te;

e sem pre que se ofe re cia oca sião de as su mir a go ver na ção se es qui va va,
com in qui e ta ção dos que o co nhe ci am. 

Há con vic ções tão ina ba lá ve is que pre fe rem o si lên cio que sufoca,
ao de sa ba fo que PODE PÔR EM PERIGO UM PRINCÍPIO.” 
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D. Ma nuel de Assis Mas ca re nhas, ca rá ter se ve ro e dig no, ma ni -
fes tou no Se na do o seu pro fun do des gos to pelo que ob ser va va, nos se guin tes
ter mos: 

“Qu an do a in te li gên cia, a vir tu de, os ser vi ços são pre te ri dos e
pos tos de par te; quan do os per ver sos são ga lar do a dos com em pre gos emi -
nen tes, pode-se afo i ta men te ex cla mar com Sê ne ca: 

“Mor re ram os cos tu mes, o di re i to, a hon ra, a pi e da de, a fé, e
aqui lo que nun ca vol ta quan do se per de - o pu dor.” 

Na bu co de Ara ú jo, co nhe ci do e prá ti co no go ver no, dis se na
Câ ma ra Vi ta lí cia por oca sião da as cen são do ga bi ne te de 16 de ju lho: 

“O po der mo de ra dor não tem o di re i to de des pa char mi nis tros
como des pa cha de le ga dos e sub de le ga dos de po lí cia.

“Por sem dú vi da, vós não po de is le var a tan to a atri bu i ção que a
cons ti tu i ção con fe re à co roa de no me ar li vre men te os seus mi nistros; não
po de is ir até ao pon to de que rer que nes sa fa cul da de se en vol va o di re i to de 
fa zer po lí ti ca sem a in ter ven ção na ci o nal, o di re i to de subs ti tu ir si tu a ções
como lhe aprou ver. 

“Ora, di zei-me: não é isto uma far sa? Não é isto um ver da de i ro
ab so lu tis mo, no es ta do em que se acham as ele i ções no nos so país? Vede
esta sor te fa tal, esta sor te que aca ba com a exis tên cia do sis te ma re pre sen ta -
ti vo: – O po der mo de ra dor pode cha mar a quem qui ser para or ga ni zar
mi nis té ri os; esta pes soa faz a ele i ção por que há de fazê-la; esta ele i ção faz a
ma i o ria. Eis ai está o sis te ma re pre sen ta ti vo do nos so país.” 

Fran cis co Ota vi a no, quan do re da tor do Cor re io Mer can til, por
mais de uma vez, es tig ma ti zou em ter mos enér gi cos o po der pes so al que se
os ten ta as in con ve niên ci as que de se me lhan te po der re sul tam à na ção. 

Sa ião Lo ba to e o mes mo Fir mi no Sil va es cre ve ram no Cor re io
Mer can til cuja re da ção es ta va a seu car go, as ver da des se guin tes: 

“Quem de lon ge Exa.mi nar as ins ti tu i ções bra si le i ras pe los efe i -
tos da pers pec ti va; quem con ten tar-se em ob ser var o ma jes to so fron tis pí cio
do tem plo cons ti tu ci o nal, suas ins cri ções pom po sas, sua ar qui te tu ra es plên di -
da, há de sem dú vi da ex cla mar - eis aqui um povo que pos sui a pri me i ra
das con di ções do pro gres so e da gran de za. 

“Aque le, po rém, que um dia es ten der o cam po da ob ser va ção até 
o in te ri or do edi fí cio na es pe ran ça de aí ad mi rar a re a li za ção dos ele men tos
de fe li ci da de que as for mas os ten si vas do go ver no afi an ça vam, e o re gi me
da li ber da de tem de sen vol vi do em ou tros lu ga res, ex cla ma rá: que de cep ção.”

Sob a in fluên cia do Vis con de de Ca ma ra gi be, Pin to de Cam pos e 
ou tros mo nar quis tas por ex ce lên cia, foi pu bli ca do em Per nam bu co no
Cons ti tu ci o nal em 1868 o se guin te: 

“O go ver no, a ne fas ta po lí ti ca do go ver no do Impe ra dor foi
quem cri ou este es ta do de ses pe ra do em que nos acha mos… po lí ti ca de
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pros cri ção, de cor rup ção, de ve na li da de e de ci nis mo… um tal go ver no não 
é o da na ção pela na ção, é o go ver no do Impe ra dor pelo Impe ra dor… A pro -
por ção que o po der se une nas mãos de um só, a na ção se de su ne e di vi de.” 

O Diá rio do Rio de Ja ne i ro, es cri to sob as ins pi ra ções do ba rão de
Co te gi pe, di zia no mes mo ano: 

“Tudo está es tre me ci do: a or dem e a li ber da de. Se o pre sen te afli ge, 
o fu tu ro as sus ta.”

O mes mo Diá rio, e sob a ins pi ra ção dos mes mos ho mens, di zia
elo qüen te men te em re fe rên cia às in si di o sas pa la vras - har mo nia dos bra si -
le i ros: 

“A har mo nia im pos ta é a paz de Var só via, ou a obe diên cia dos
tur cos; 

“Não pode ha ver har mo nia en tre opri mi dos e opres so res, en tre
usur pa do res e usur pa dos, en tre al go zes e ví ti mas;

“Se os opri mi dos su por tam, cha mai-os re sig na dos;
“Se não pro mo vem a re i vin di ca ção, cha mai-os co var des. Mas em 

res pe i to a Deus, que tudo vê, não cha me is har mo nia dos bra si le i ros o
des pre zo das leis, a di ta du ra dis far ça da, a des fa ça tez pri va da, o re ba i xa -
men to da dig ni da de na ci o nal.”

Sil ve i ra da Mota dis se no Se na do em 1859: 
“As prá ti cas cons ti tu ci o na is en fra que cem-se to dos os dias; o

re gi me re pre sen ta ti vo tem le va do bo tes tre men dos, a de pra va ção do sis te ma
é pro fun da. 

“No país o que há so men te é a for ma de go ver no re pre sen ta ti vo:
a subs tân cia de sa pa re ceu. 

“Ten tei-se esta cha ga da nos sa so ci e da de, e ver-se-á que no Bra -
sil o re gi me cons ti tu ci o nal é uma mera for ma li da de.” 

Ain da este ano e nes sa mes ma Casa do par la men to, acres cen tou
ele: 

“Che guei à con vic ção de que o ví cio não está nos ho mens, está
nas ins ti tu i ções.

“ Fran cis co Ota vi a no, Jo a quim Ma nu el de Ma ce do e ou tros, que
em 1968 di ri gi ram o Diá rio do Povo, pu bli ca ram um ar ti go edi to ri al em que
se lia o se guin te: 

“São gra vís si mas as cir cuns tân ci as do país. 
“No ex te ri or ar ras ta-se uma guer ra de sas tra da. 
“No in te ri or um es pe tá cu lo mi se ran do. Fór mu las apa ren tes de

um go ver no li vre, úl ti ma ho me na gem que a hi po cri sia ren de ain da à opi nião
do sé cu lo: as gran des ins ti tu i ções po lí ti cas anu la das, e a sua ação cons ti tu ci o nal
subs ti tu í da por um ar bí trio dis far ça do. 
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“Para nós há uma só ca u sa ca pi tal, do mi nan te. esta ca u sa não é
ou tra se não a cega obs ti na ção com que des de anos, ora às ocul tas, ora às
cla ras, se tra ba lha por ex tin guir os par ti dos le gí ti mos sem cuja ação o sis te ma 
re pre sen ta ti vo se trans for ma no pior dos des po tis mos, no des po tis mo si mu -
la do. 

“Che ga das as co i sas a este pon to está vi ra da a pi râ mi de; o mo vi -
men to par te de cima; quem go ver na é a co roa…”

Em 21 de ju lho do mes mo ano, di zia o mes mo jor nal: 
“Cé sar pas sou o Ru bicão. Co me ça o pe río do da fra que za…

pre fe ri mos a fran que za à dis si mu la ção. 
“Tí nha mos medo do ab so lu tis mo atra i ço a do que es con dia as gar -

ras no man to da Cons ti tu i ção, ab so lu tis mo cha to, bur guês, de se le gan te.
Mas o ab so lu tis mo, que não teme a luz, não nos mete medo.” 

A 24 de ju lho de 1867 o Diá rio de S. Pa u lo, ór gão do Par ti do
Con ser va dor na que la pro vín cia, sob a re da ção de João Men des de Alme i da, 
Antô nio Pra do, Du ar te de Aze ve do e Ro dri go Sil va, sob o tí tu lo “O Ba i xo
Impé rio”, es cre via o se guin te: 

“Ha ve rá ain da quem es pe re al gu ma co i sa do Sr. D. Pe dro II?
Para o mo nar ca bra si le i ro só há uma vir tu de - o ser vi lis mo. Para os ho mens
in de pen den tes e sin ce ros - o os tra cis mo; para os la ca i os e ins tru men tos de
sua gran de po lí ti ca - os tí tu los e as con de co ra ções.” 

José de Alen car an tes de ser mi nis tro es cre via: 
“O que res ta do país? O povo iner te, os par ti dos ex tin tos, o Par -

la men to de ca í do.” 
De po is que de i xou o Mi nis té rio, e com a ex pe riên cia ad qui ri da

nos con se lhos da Co roa, dis se: 
“Há com efe i to uma ca u sa que per tur ba em nos so país o de sen -

vol vi men to do sis te ma re pre sen ta ti vo, fa zen do-nos re tro gra dar além dos
pri me i ros tem pos da mo nar quia. Em prin cí pio la ten te, co nhe ci da ape nas
por aque les que pe ne tra vam os ar ca nos do po der; a opi nião ig no ra va a exis tên -
cia des se prin cí pio de de sor ga ni za ção. Por mu i to tem po du vi da mos do fato.

“Hoje, po rém, ele está pa ten te, o go ver no pes so al se os ten ta a
todo ins tan te, e nos acon te ci men tos de cada dia. Pa re ce que per deu a ti mi dez
ou mo dés tia de ou tro ra, quan do se re ca ta va com es tu da da re ser va. Atu al -
men te faz gar bo de seu po der; e se aca so a res pon sa bi li da de mi nis te ri al
in sis te em en vol vê-lo no man to das con ve niên ci as, acha me i os de rom per o
véu e mos trar a des co ber to.

“Como um pó li po mons tru o so, o Go ver no pes so al in va de des de
as trans cen den tes ques tões da alta po lí ti ca até as nu gas da pe que na ad mi -
nis tra ção.” 

Antô nio Car los, o ve lho, no pri me i ro ano do atu al re i na do, dis -
cus são da lei de 3 de de zem bro, já di zia: 
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“O prin cí pio re gu la dor de um povo li vre é go ver nar-se por si
mes mo; a nova or ga ni za ção ju di ciá ria ex clui o povo bra si le i ro do di re i to de
con cor rer à ad mi nis tra ção da jus ti ça: tudo está per di do, se nho res ab di ca mos
da li ber da de para en trar mos na sen da dos po vos pos su í dos.” 

O pró prio Ba rão de S. Lou ren ço teve a fran que za de di zer no
Se na do: 

“A for ça e pres tí gio que com tan to tra ba lho os par ti dos ti nham
ga nho para o go ver no do país es tão mor tos.

“As pro vín ci as per de ram a fé NO GOVERNO DO IMPÉRIO.” 
Tal é a si tu a ção do país, tal é a opi nião ge ral emi ti da no Par la -

men to, na im pren sa, por toda a par te. 

A FEDERAÇÃO

No Bra sil, an tes ain da da idéia de mo crá ti ca, en car re gou-se a
na tu re za de es ta be le cer o prin cí pio fe de ra ti vo. A to po gra fia do nos so ter ri -
tó rio, as zo nas di ver sas em que ele se di vi de, os cli mas vá ri os e as pro du ções
di fe ren tes, as cor di lhe i ras e as águas es ta vam in di can do a ne ces si da de de
mo de lar a ad mi nis tra ção e o go ver no lo cal acom pa nhan do e res pe i tan do as
pró pri as di vi sões cri a das pela na tu re za fí si ca e im pos tas pela imen sa su per -
fí cie do nos so ter ri tó rio. 

Foi a ne ces si da de que de mons trou, des de a ori gem, a efi cá cia do
gran de prin cí pio que em bal de a for ça com pres so ra do re gi me cen tra li za dor
tem pro cu ra do con tra fa zer e des tru ir. 

Enquan to co lô nia, ne nhum re ce io sal te a va o âni mo da mo nar quia
por tu gue sa por as sim re par tir o po der que de le ga va aos vas sa los di le tos ou
pre fe ri dos. Lon ge dis so, era esse o meio de man ter, com a me tró po le, a uni -
da de se ve ra do man do ab so lu to. 

As ri va li da des e os con fli tos que re ben ta vam en tre os di fe ren tes
de le ga dos do po der cen tral, en fra que cen do-os e im pe din do a so li da ri e da de 
mo ral quan to às idéi as e a so li da ri e da de ad mi nis tra ti va quan to aos in te res ses
e às for ças dis se mi na das; eram ou tras tan tas ga ran ti as de per ma nên cia e so li -
dez para o prin cí pio cen tra li za dor e des pó ti co. A efi cá cia do mé to do ha via
já sido com pro va do, por oca sião do mo vi men to re vo lu ci o ná rio de 1787 de -
no mi na do-a Incon fi dên cia. 

Ne nhum in te res se, por tan to, ti nha a mo nar quia por tu gue sa
quan do ho mi zi ou-se no Bra sil, para re pu di ar o sis te ma que lhe ga ran ti ra,
com a es tran gu la ção dos pa tri o tas re vo lu ci o ná ri os, a per pe tu i da de do seu
do mí nio nes ta par te da Amé ri ca. A di vi são po lí ti ca e ad mi nis tra ti va per ma -
ne ceu, por tan to, a mes ma na es sên cia ape sar da trans fe rên cia da sede
mo nár qui ca para as pla gas bra si le i ras. 

A in de pen dên cia pro cla ma da ofi ci al men te em 1822 achou e
res pe i tou a for ma da di vi são co lo ni al. 
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A idéia de mo crá ti ca re pre sen ta da pela pri me i ra Cons ti tu in te
bra si le i ra ten tou, é cer to, dar ao prin cí pio fe de ra ti vo todo o de sen vol vi men -
to que ele com por ta va e de que ca re cia o país para po der mar char e pro gre -
dir. Mas a dis so lu ção da Assem bléia Na ci o nal, su fo can do as as pi ra ções de -
mo crá ti cas, cer ce ou o prin ci pio, des na tu rou-o, e a car ta ou tor ga da em 1824,
man ten do o sta tus quo da di vi são ter ri to ri al, am pli ou a es fe ra da cen tra li za ção
pela de pen dên cia em que co lo cou as pro vín ci as e seus ad mi nis tra do res do
po der in tru so e ab sor ven te, cha ve do sis te ma, que aba fou to dos os res pi ra -
dou ros da li ber da de, en fe u dan do as pro vín ci as à cor te, à sede do úni co po der
so be ra no que so bre vi veu à ru í na da de mo cra cia. 

A re vo lu ção de 7 de abril de 1831, tra zen do à su per fí cie as idéi as
e as as pi ra ções su fo ca das pela re a ção mo nár qui ca, deu no va men te azo ao
prin cí pio fe de ra ti vo para ma ni fes tar-se e ex pan dir-se. 

A au to no mia das pro vín ci as, a sua des vin cu la ção da cor te, a li -
vre es co lha dos seus ad mi nis tra do res, as suas ga ran ti as le gis la ti vas por
meio das as sem bléi as pro vin ci a is, o alar ga men to da es fe ra das mu ni ci pa li -
da des, essa re pre sen ta ção re su mi da da fa mí lia po lí ti ca, a li vre ge rên cia dos
seus ne gó ci os, em to das as re la ções mo ra is e eco nô mi cas, tais fo ram as con -
di ções ca rac te rís ti cas des se pe río do de re or ga ni za ção so ci al, cla ra men te for -
mu la das ou es bo ça das nos pro je tos e nas leis que for ma ram o as sun to das de -
li be ra ções do go ver no e das as sem bléi as des se tem po. 

A re a ção de mo crá ti ca não ar mou so men te os es pí ri tos para essa
luta gran di o sa. 

A con vic ção de al guns e de sen can to de mu i tos, fa zen do fer men tar
o le ve do dos olhos le ga dos pela mo nar quia que se des na ci o na li za ra, a ação
ir ri tan te do par ti do res ta u ra dor de sa fi an do a có le ra dos opri mi dos da
vés pe ra, ar mou tam bém o bra ço de mu i tos ci da dãos e a re vo lu ção ar ma da
pro nun ci ou-se em vá ri os pon tos do país sob a ban de i ra das fran que zas
pro vin ci a is. 

Des de 1824 até 1848, des de a fe de ra ção do Equa dor até a re vo lu ção 
de Per nam bu co, pode-se di zer que a cor ren te elé tri ca que per pas sou pe las
pro vín ci as, aba lan do o or ga nis mo so ci al, par tiu de um só foco – o sen ti men to
da in de pen dên cia lo cal, a idéia da fe de ra ção, o pen sa men to da au to no mia
pro vin ci al. 

A obra da re a ção mo nár qui ca tri un fan te em to dos os com ba tes,
pode até hoje, a fa vor do ins tin to pa cí fi co dos ci da dãos, ador me cer o ele -
men to de mo crá ti co, em ba lan do-o sem pre com a es pe ran ça do seu pró xi mo
res ga te. 

Mas ain da quan do, por si na is tão evi den tes, não se hou ves se já
de mons tra do a exi gên cia das pro vín ci as quan to a esse in te res se su pe ri or, a
or dem de co i sas que pre pon de ra não pode de i xar de pro vo car o es tig ma de
to dos os pa tri o tas sin ce ros. A cen tra li za ção, tal qual exis te, re pre sen ta o
des po tis mo, dá for ça ao po der pes so al que avas sa la, es tra ga e cor rom pe os
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ca rac te res, per ver te e anar qui za os es pí ri tos, com pri me a li ber da de, cons -
tran ge os ci da dãos, su bor di na o di re i to de to dos ao ar bí trio de um só po der, 
nu li fi ca de fato a so be ra nia na ci o nal, mata o es tí mu lo do pro gres so lo cal,
suga a ri que za pe cu li ar das pro vín ci as, cons ti tu in do-as sa té li tes obri ga dos
do gran de as tro da cor te – cen tro ab sor ven te e com pres sor que tudo cor rom pe 
e tudo con cen tra em si – na or dem mo ral e po lí ti ca, como na or dem eco nô -
mi ca e ad mi nis tra ti va. 

O ato adi ci o nal in ter pre ta do, a lei de 3 de de zem bro, o con se lho
de es ta do, cri an do com o re gi me da tu te la se ve ra, a ins tân cia su pe ri or e os
ins tru men tos in de pen den tes que ten dem a cri ar ou anu lar as de li be ra ções
dos par la men ta res pro vin ci a is, ape sar de trun ca do; a de pen dên cia ad mi nis -
tra ti va em que fo ram co lo ca das as pro vín ci as, até para os atos mais tri vi a is;
o abu so do efe ti vo se qües tro dos sol da dos dos or ça men tos pro vin ci a is para
as des pe sas e para as obras pe cu li a res do mu ni cí pio ne u tro; a res tri ção
im pos ta ao de sen vol vi men to dos le gí ti mos in te res ses das pro vín ci as pela
uni for mi da de obri ga da, que for ma o tipo da nos sa ab sur da ad mi nis tra ção
cen tra li za do ra, tudo está de mons tran do que po si ção pre cá ria ocu pa o in te -
res se pro pri a men te na ci o nal con fron ta do com o in te res se mo nár qui co que é 
de si mes mo, a ori gem e a for ça da cen tra li za ção.

Tais con di ções, como a his tó ria o de mons tra e o exem plo dos
nos sos dias está pa ten te an do, são as mais pró pri as para, com a ener va ção
in te ri or, ex por a pá tria às even tu a li da des e aos pe ri gos da usur pa ção e da
con quis ta. 

O nos so es ta do é, em mi ni a tu ra, o es ta do da Fran ça de Na po leão 
III. o des man te la men to da que le país que o mun do está pre sen ci an do com
as som bro não tem ou tra ca u sa ex pli ca ti va. 

E a pró pria guer ra ex te ri or que ti ve mos de man ter por es pa ço de 
seis anos de i xou ver, com a ocu pa ção de Mato Gros so e a in va são do Rio
Gran de do Sul, quan to é im por tan te e de sas tro so o re gi me da cen tra li za ção
para sal va guar dar a hon ra e a in te gri da de na ci o nal. 

A au to no mia das pro vín ci as é, pois, para nós mais do que um
in te res se im pos to pela so li da ri e da de dos di re i tos e das re la ções pro vin ci a is,
é um prin cí pio car de al e so le ne que ins cre ve mos na nos sa ban de i ra. 

O re gi me da fe de ra ção ba se a da, por tan to, na in de pen dên cia re cí -
pro ca das pro vín ci as, ele van do-as à ca te go ria de Esta dos pró pri os, uni ca -
men te li ga dos pelo vín cu lo da mes ma na ci o na li da de e da so li da ri e da de dos 
gran des in te res ses da re pre sen ta ção e da de fe sa ex te ri or, é aque le que ado ta mos 
no nos so pro gra ma, como sen do o úni co ca paz de man ter a co mu nhão da
fa mí lia bra si le i ra. 

Se ca re ce mos de uma fór mu la para as si na lar pe ran te a cons ciên cia
na ci o nal os efe i tos de um e ou tro re gi me, nós a re su mi ría mos as sim: –
cen tra li za ção-de sen vol vi men to. Des cen tra li za ção-uni da de. 
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A VERDADE DEMOCRÁTICA

Pos to de par te o ví cio in sa ciá vel de ori gem, da car ta de 1824,
im pos ta pelo prín ci pe ao Bra sil cons ti tu í do sem cons ti tu in te, ve ja mos o que
vale a mo nar quia tem pe ra da, ou mo nar quia cons ti tu ci o nal re pre sen ta ti va. 

Este sis te ma mis to é uma uto pia, por que é uto pia li gar de modo
só li do e per du rá vel dois ele men tos he te ro gê ne os, dois po de res di ver sos em
sua ori gem, an ti nô mi cos e ir re con ci liá ve is – a mo nar quia he re di tá ria e a
so be ra nia na ci o nal, o po der pela gra ça de Deus, o po der pela von ta de co le -
ti va, li vre e so be ra na de to dos os ci da dãos. 

O con sór cio dos dois prin cí pi os é tão ab sur do quan to re pug nan te
o seu equi lí brio. 

Ain da quan do, como so nha ram os dou to res da mo nar quia
tem pe ra da, ne nhum dos dois po de res pre pon de ras se so bre o ou tro, para
que ca mi nhan do pa ra le la men te, mu tu a men te se au xi li as sem e fis ca li zas sem,
a con se qüên cia a ti rar é que se ri am igua is.

Ora ad mi tir a igual da de do po der di vi no ao hu ma no é de im pos -
sí vel com pre en são. Mas ad mi tir com o art. 12 da Car ta de 1824 que to dos os 
po de res são de le ga ções da na ção, e ace i tar o sis te ma mis to como um sis te ma
ra ci o nal e exe qüí vel, é ul tra pas sar as ra i as do ab sur do, por que é fa zer pre -
pon de rar o po der hu ma no so bre o po der di vi no. 

A ques tão é cla ra e sim ples. 
Ou o prín ci pe, ins tru men to e ór gão das leis pro vin ci a is, pela sua

só ori gem e pre des ti na ção, deve go ver nar os de ma is ho mens, com os pre di -
ca dos es sen ci a is da in vi o la bi li da de, da ir res pon sa bi li da de, da he re di ta ri e -
da de sem con tras te e sem fis ca li za ção, por que o seu po der ema na da
Oni po tên cia in fi ni ta men te jus ta e in fi ni ta men te boa; ou a di vin da de nada
tem que ver na vida do Esta do, que é uma co mu nhão å par te, es tra nha a
todo in te res se es pi ri tu al, e en tão a von ta de dos go ver na dos é o úni co po der
su pre mo e su pre mo ár bi tro dos go ver nos. 

Qu an do a te o cra cia asiá ti ca ti nha um un gi do do Se nhor, ou as
len das da mé dia ida de acla ma vam um rei, car re gan do-o tri un fal men te de -
po is de uma vi to ria, esse re co nhe ci men to so le ne do di re i to da for ça era ló gi co;
quan do pelo mes mo prin cí pio a mo nar quia unia-se às co mu nas para der ro car
o fe u da lis mo, o des po tis mo mo nár qui co era ló gi co tam bém. Mas de po is da
eman ci pa ção dos po vos e da con sa gra ção da for ça do di re i to, o que é ló gi co
é o de sa pa re ci men to de todo o prin cí pio ca du co. 

A tran sa ção en tre a ver da de tri un fan te e o erro ven ci do, en tre as
con quis tas da ci vi li za ção e os fru tos do obs cu ran tis mo é que é inad mis sí vel.

Atar ao car ro do Esta do dois lo co mo to res que se di ri gem para
sen ti dos opos tos é pro cu rar – ou a imo bi li da de se as for ças pro pul so ras são
igua is, ou a des tru i ção de uma de las, se a ou tra lhe é su pe ri or. 
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É as sim que as te o ri as dos so nha do res, que de fen dem o sis te ma
mis to, caem na prá ti ca. 

Para que um go ver no seja re pre sen ta ti vo, to dos os po de res de vem
ser de le ga ções da na ção, e não po den do ha ver um di re i to con tra ou tro di re i to
se gun do a ex pres são de Bos su et, a mo nar quia tem pe ra da é uma fic ção sem
re a li da de 

A so be ra nia na ci o nal só po dia exis tir, só pode ser re co nhe ci da e
pra ti ca da em uma na ção cujo par la men to, ele i to pela par ti ci pa ção de to dos
os ci da dãos, te nha a su pre ma di re ção e pro nun cie a úl ti ma pa la vra nos
pú bli cos ne gó ci os. 

Des de que exis ta, em qual quer cons ti tu i ção, um ele men to de
co a ção ao prin cí pio da li ber da de de mo crá ti ca, a so be ra nia na ci o nal está vi o -
la da, é uma co i sa ír ri ta e nula, in ca paz dos sa lu ta res efe i tos da mo der na
fór mu la do go ver no – o go ver no de to dos por to dos. 

Ou tra con di ção in dis pen sá vel da so be ra nia na ci o nal é ser ina li e -
ná vel e não po der de le gar mais que o seu exer cí cio. A prá ti ca do di re i to e
não o di re i to em si é o ob je to do man da to. 

Des ta ver da de re sul ta que quan do o povo cede uma par te de
sua so be ra nia, não cons ti tui um se nhor, mas um ser vi dor, isto é um fun -
ci o ná rio.

Ora, a con se qüên cia é que o fun ci o ná rio tem de ser re vo gá vel,
mó vel, ele ti vo, cri an do a fór mu la com ple men tar dos es ta dos mo der nos – a
mo bi li da de nas pes so as e a per pe tu i da de nas fun ções – con tra a qual se
le van tam nos sis te mas, como o que nos rege, os prin cí pi os da he re di ta ri e da de, 
da in vi o la bi li da de, da ir res pon sa bi li da de. 

Asso ci ar, uma à ou tra, duas opi niões ci o sas de suas prer ro ga ti vas,
com in te res ses ma ni fes ta men te con trá ri os, é, na fra se de Gam bet ta, se me ar
o ger me de eter nos con fli tos, pro cu rar a ne u tra li za ção das for ças vi vas da
na ção, em um du e lo in sen sa to, e aguar dar ir re me di a vel men te um dos dois
re sul ta dos: ou que a li ber da de do voto e a uni ver sa li da de do di re i to su cum bam
an tes às sa tis fa ções e os de se jos de um só, ou que o po der de um só de sa pa -
re ça di an te da ma i o ria do di re i to po pu lar. 

Ain da mais: a so be ra nia na ci o nal não pode se quer es ti pu lar
so bre a sua pró pria alhe a ção. Por que é a re u nião, a co le ção das von ta des de
um povo. E como as ge ra ções se su ce dem, e se subs ti tu em, fora iní quo que
o con tra to de hoje obri gas se de an te mão a von ta de da ge ra ção fu tu ra,
dis pon do do que não lhe per ten ce, e ins ti tu in do uma tu te la pe re ne que
se ria a pri me i ra ne ga ção da pró pria so be ra nia na ci o nal 

A ma ni fes ta ção da von ta de da na ção de hoje não pode ser a ma -
ni fes ta ção da von ta de da na ção de ama nhã e dai re sul ta que, ante a ver da de 
da de mo cra cia, as Cons ti tu i ções não de vem ser ve lhos mar cos, sen do po lí ti ca 
das na ci o na li da des, as sen ta dos como a con sa gra ção e o sím bo lo de prin cí pi os
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imu tá ve is. As ne ces si da des e os in te res ses de cada épo ca tem de lhes im pri mir 
o cu nho de sua in di vi du a li da de. 

Se hou ver, pois, sin ce ri da de ao pro cla ma dor da so be ra nia na ci o nal, 
cum pri rá re co nhe cer sem re ser vas que tudo quan to ain da hoje pre ten de
re ves tir-se de ca rá ter per ma nen te e he re di tá rio no po der está ei va do do
ví cio da ca du ci da de, e que o ele men to mo nár qui co não tem co e xis tên cia
pos sí vel com o ele men to de mo crá ti co. 

É as sim que o prin cí pio di nás ti co e a vi ta li ci e da de do Se na do são 
duas vi o la ções fla gran tes da so be ra nia na ci o nal, e cons ti tu em o prin ci pal
de fe i to da car ta de 1824. 

EM CONCLUSÃO

Expos tos os prin cí pi os ge ra is que ser vem de base à de mo cra cia
mo der na, úni ca que con sul ta e res pe i ta o di re i to e a opi nião dos po vos, te mos
to ma do co nhe ci do o nos so pen sa men to. 

Como o nos so in tu i to deve ser sa tis fe i to pela con di ção da pre li -
mi nar es ta be le ci da na pró pria car ta ou tor ga da: - a con vo ca ção de uma
Assem bléia cons ti tu in te com am plas fa cul da des para ins ta u rar um novo
re gi me é ne ces si da de car de al. 

As re for mas a que as pi ra mos são complExa.s e abran gem todo o
nos so me ca nis mo so ci al. 

Negá-las ab so lu ta men te, fora uma obra ím pia por que se pro vo -
ca ria a re sis tên cia. 

Apra zá-las in de fi ni da men te, fora um ar ti fí cio gros se i ro e pe ri go so.
For ta le ci dos, pois, pelo nos so di re i to e pela nos sa con se qüên cia,

apre sen ta mo-nos pe ran te os nos sos con ci da dãos, ar vo ran do re so lu ta men te
a ban de i ra do Par ti do Re pu bli ca no Fe de ra ti vo. 

So mos da Amé ri ca e que re mos ser ame ri ca nos. 
A nos sa for ma de go ver no é, em sua es sên cia e em sua prá ti ca,

an ti nô mi ca e hos til ao di re i to e aos in te res ses dos Esta dos ame ri ca nos. 
A per ma nên cia des sa for ma tem de ser for ço sa men te, além da

ori gem de opres são no in te ri or, a fon te per pé tua da hos ti li da de e das guer ras
com os po vos que nos ro de i am. 

Pe ran te a Eu ro pa pas sa mos por ser uma de mo cra cia mo nár qui ca 
que não ins pi ra sim pa tia nem pro vo ca ade são. Pe ran te a Amé ri ca pas sa mos 
por ser uma de mo cra cia mo nar qui za da, aon de o ins tin to e a for ça do povo
não po dem pre pon de rar ante o ar bí trio e a oni po tên cia do so be ra no. 

Em tais con di ções pode o Bra sil con si de rar-se um pais iso la do,
não só no seio da Amé ri ca, mas no seio do mun do. 

O nos so es for ço di ri ge-se a su pri mir este es ta do de co i sas,
pon do-nos em con ta to fra ter nal com to dos os po vos, e em so li da ri e da de
de mo crá ti ca com o con ti nen te de que fa ze mos par te. 
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Este ma ni fes to foi as si na do pe los Srs.: 
Dr. Jo a quim Sal da nha Ma ri nho (ad vo ga do, ex-pre si den te de Mi nas 

e São Pa u lo, ex-de pu ta do por Per nam bu co) – Dr. Aris ti des da Sil ve i ra Lobo
(ad vo ga do, ex-de pu ta do por Ala go as) – Cris ti a no Be ne di to Otto ni (en ge -
nhe i ro, ex-de pu ta do por Mi nas) – Dr. Flá vio Far ne se (ad vo ga do e jor na lis -
ta) – Dr. Pe dro Antô nio Fer re i ra (ad vo ga do e jor na lis ta) – Dr. La fa i e te Ro dri -
gues Pe re i ra (ad vo ga do, ex-pre si den te do Ce a rá e Ma ra nhão) – Dr. Ber nar di -
no Pam plo na (fa zen de i ro) – João de Alme i da (jor na lis ta) – Dr. Pe dro Ban de -
i ra de Gou ve ia (mé di co) – Dr. Fran cis co Ran gel Pes ta na (ad vo ga do e jor na -
lis ta) – Dr. Hen ri que Lim po de Abreu (ad vo ga do, ex-de pu ta do por Mi nas) –
Dr. Au gus to Cé sar de Mi ran da Aze ve do (mé di co) – Eli as Antô nio Fre i re
(ne go ci an te) – Jo a quim Gar cia Pi res de Alme i da (jor na lis ta) – Qu in ti no Bo -
ca i ú va (jor na lis ta) – Dr. Jo a quim Ma u rí cio de Abreu (mé di co) – Dr. Mi guel
Vi e i ra Fer re i ra (en ge nhe i ro) – Dr. Pe dro Ro dri gues So a res de Me i re les (ad vo -
ga do) – Dr. Jú lio Cé sar de Fre i tas Cou ti nho (ad vo ga do) – Alfre do Mo re i ra
Pin to (pro fes sor) – Car los Amé ri co Fre i re (en ge nhe i ro) – Je rô ni mo Si mões
(ne go ci an te) – José Te i xe i ra Le i tão (pro fes sor) – João Vi cen te de Bri to Gal vão
– Dr. José Ma ria de Albu quer que Melo (ad vo ga do, ex-de pu ta do pelo Rio
Gran de do Nor te) – Ga bri el José de Fre i tas (ne go ci an te) – Jo a quim He li o do ro
Go mes (em pre ga do pú bli co) – Fran cis co Antô nio Cas to ri no de Fa ria (em pre -
ga do pú bli co) – José Ca e ta no de Mo ra is e Cas tro Ota vi a no Hud son (jor na -
lis ta) – Dr. Luís de Sou sa Ara ú jo (mé di co) – Dr. João Ba tis ta Lo pes (mé di co)
– Dr. Antô nio da Sil va Neto (en ge nhe i ro) – Dr. Antô nio José de Oli ve i ra
Fi lho (ad vo ga do) – Dr. Fran cis co Pe re gri no Vi ri a to de Me de i ros (mé di co) –
Dr. Antô nio de Sou sa Cam pos (mé di co) – Dr. Ma nu el Mar ques da Sil va
Aca u am (mé di co) – Ma ri a no Antô nio da Sil va – Dr. Fran cis co Le i te de Bi ten -
court Sam pa io (ad vo ga do, ex-de pu ta do por Ser gi pe) – Dr. Sal va dor de Men -
don ça (jor na lis ta) – Edu ar do Ba tis ta R. Fran co – Dr. Ma nuel Be ní cio Fon te -
nele (ad vo ga do, ex-de pu ta do pelo Ma ra nhão) – Dr. Te les José da Cos ta e
Sou sa (ad vo ga do) – Pa u lo Emí lio dos San tos Lobo – Dr. José Lo pes da Sil va
Tro vão (mé di co) – Dr. Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu (en ge nhe i ro) –
Ma ce do So dré (ne go ci an te) – Alfre do Go mes Bra ga (em pre ga do pú bli co) –
Fran cis co C. de Brí sio – Ma nu el Mar ques de Fre i tas – Tomé Iná cio Bo te lho
(ca pi ta lis ta) – Edu ar do Car ne i ro de Men don ça – Jú lio V. Gu ti er res (ne go ci -
an te) – Cân di do Luís de Andra de (ne go ci an te) – Dr. José Jor ge Pa ra nhos da
Sil va (ad vo ga do) – Emí lio Ran gel Pes ta na (ne go ci an te) – Antô nio Nu nes
Gal vão.

Extra í do de A Re pú bli ca, 3 de de zem bro de 1870.
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108.5 – MANIFESTO DA MAÇONARIA BRASILEIRA
 (27 ABRIL 1872)

I

Ao povo que em suas tra di ções glo ri o sas e em seu bri o so pre sen te
en cer ra tí tu los ine quí vo cos ao re co nhe ci men to do po der ecle siás ti co,
di ri ge-se à ma ço na ria do Bra sil para ma ni fes tar um jus to pro tes to 

con tra o ato ir re fle ti do de um re pre sen tan te vivo des se po der na so ci e da de
bra si le i ra. 

A im pren sa, essa au gus ta e imu tá vel ra i nha da opi nião, já se tem 
ocu pa do, com bi zar ria e van ta gem, do mag no as sun to em ques tão, as ses -
tan do ao mes mo tem po, con tra os mal fir ma dos ar ra i a is do fa ná ti co ul tra -
mon ta nis mo, as suas mais se gu ras e efi ca zes ba te ri as. 

Isto pos to, a ma ço na ria bra si le i ra, re pre sen ta da por ca be ças e
co ra ções que ja ma is se re be la ram con tra o ver da de i ro es pí ri to da san ta ma -
dre igre ja, en tra ago ra, como um só ho mem, nas es for ça das li des da ci vi li za -
ção con tra o je su i tis mo do pro gres so con tra a su pers ti ção, da li ber da de de
cons ciên cia con tra a au to cra cia de opi nião; e apla u din do e acom pa nhan do a 
pro pa gan da uti lís si ma da im pá vi da fi lha de Gu tem berg, la vra em tem po a
sua que i xa con tra o pre la do flu mi nen se, um dos seus ho di er nos ini mi gos
gra tu i tos. 

Em nome da vir tu de que não can sa, em nome do tra ba lho que
não de son ra, em nome da to le rân cia que exem pla, em nome da fi lo so fia que 
não so fis ma, em nome da his tó ria que não men te, em nome dos pre cur so res 
do Mes si as, em nome de Só cra tes, de Da ni el e de Je re mi as, em nome de Je sus
Cris to e de seus Após to los, em nome da sem pi ter na tra gé dia do Gól go ta,
di vi ni za da no su bli me per dão do már tir, em nome da fé, da es pe ran ça e da
ca ri da de, que são os três me lho res sus ten tá cu los des sa complExa. he ran ça a 
ma ço na ria bra si le i ra toma a pa la vra para re a gir con tra ale i vo sas in si nu a ções e
des tru ir to dos os fal sos pre tex tos em que se fun da men tam in te li gên ci as,
des de o ber ço nu tri das de ma lé fi cos pre con ce i tos le van ta dos há sé cu los,
con tra a fra ter nal co mu nhão que mais tem aca ta do e cum pri do to dos os
man da men tos da Lei de Deus. 



Se por aca so, nes te meio le gí ti mo de de fe sa, de que se vale o
povo ma çô ni co, es ca pa rem al gu mas ne gli gên ci as de for ma ou am bi güi da des
que pos sam de lon ge fe rir o me lin dre par ti cu lar de S. Exa. Rev ma. a Deus
pra za que o pre ve ni do su ces sor do ve ne ran do con de de Ira já não veja odi o sas
re pre sá ri as nos in vo lun tá ri os des cu i dos em que na tu ral men te in cor re
quem, ur gi do pe las exi gên ci as de tem po e de lu gar, não pode ata vi ar-se e
me nos es co lher pa la vras dul cís si mas para de be lar su bi tâ ne as e de sa bri das
su ges tões que, im pru den te men te lan ça das no âni mo de um povo al ta men te 
or to do xo, po dem até com pro me ter a har mo nia e o sos se go das fa mí li as. 

De ma is, é tal o ex tre mo a que che gou o zelo dis ci pli nar da au to -
ri da de ecle siás ti ca que não será de ad mi rar se, tran si da de es pan to, em bus ca
de abri go con tra o in jus to ri gor, fos se uma par te do re ba nho pa rar no ex tre mo
opos to, fi can do pres tes a se abis mar, só para me lhor li vrar-se das tre men -
das ca ja da das com que de con ti nuo o ame a ça a im pre vi dên cia de um
pas tor ni mi a men te des con fi a do. 

Mer cê de Deus não su ce de ra tal ma le fí cio aos mo men to sos
em pe nhos da ma ço na ria bra si le i ra, que pro me te não des vi ar-se das tri lhas
da ra zão, pro cu ran do des tar te dis si par to das as no ci vas apre en sões epis co pa is
com os pu ros ar gu men tos que di re ta men te ema nam da au ten ti ci da de his tó -
ri ca e do cri té rio da lei, acom pa nha dos da in dis pen sá vel de cên cia. 

II

Des de que o Bra sil se cons ti tu iu na ção, des de que o seu povo,
abrin do re la ções de ami za de com os mais adi an ta dos pa í ses do mun do,
co me çou a as pi rar ao fas tí gio das li ber da des pú bli cas em que a pa la vra está
bem lon ge de ser o sub ter fú gio do pen sa men to, não cons ta que a ma ço na ria 
fos se per se gui da, cen su ra da e mal quis ta por mem bro al gum pro e mi nen te
do cle ro na ci o nal. 

O epis co pa do bra si le i ro, bri lhan te men te or na men ta do por vir tu des 
e in te li gên ci as das que hon ram os sa cra tís si mos fo ros da igre ja, até ago ra
não se ti nha mos tra do hos til para com as le gí ti mas in fluên ci as da Ordem
Ma çô ni ca. 

Vi ve ram como ver da de i ros sa cer do tes ilu mi nan do as di o ce ses
com as suas pa la vras e es cri tos; mor re ram aben ço a dos pelo povo e de i xan do
ras tros, que cada vez mais re ful gem na his tó ria da pá tria, os que se cha ma ram
mar quês de San ta Cruz, Aze re do Cou ti nho e con de de Ira já, mas nun ca foi
pre ci so a tais ho mens pri vi le gi a dos o re cor rer a per se gui ções im pró pri as,
para, de pri min do as con quis tas do mun do pro fa no di la tar as vi tó ri as do
po der cle ri cal. 

E nes ses tem pos, que se quer que não vol tem mais, era tão im por -
tan te e di re to o in flu xo exer ci do na so ci e da de pela ma ço na ria, que o pró -
prio che fe do Esta do, D. Pe dro I ini ci a do nos mis té ri os de tal grê mio, pres -
tou-lhe con si de ra ções e ho me na gens como seu grão-mes tre.
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Se os mor tos pu des sem que brar as lou sas para ates tar os gran des 
e no bi lís si mos sa cri fí ci os do pas sa do em prol da Inde pen dên cia do Bra sil,
que de hon ro sos tí tu los não sa i ri am, pe ran te vi vos in gra tos, das bo cas de
vul tos re ve ren ciá ve is, que de in sus pe i tos en cô mi os ao tra ba lho, de sin te res sa do 
e es pon tâ neo, de pa tri o tas ex ce len tes que pu se ram em con tri bu i ção to dos
os ele men tos ma çô ni cos para mais com ple to e pron to ser o ani qui la men to
das ser pes des pó ti cas! 

Mas, se os egré gi os mor tos já não po dem fa lar nes te vale de
lá gri mas, se já não vi vem ma çons como Eva ris to da Ve i ga, Ledo, José Cle men te, 
Ver gue i ro, vis con de de Magé, Lino Cou ti nho, Ber nar do de Vas con ce los,
Alves Bran co e os Andra das, ain da há vi vos ilus tres que se lem bram dos
re le van tes ser vi ços pres ta dos pela ma ço na ria à ca u sa da li ber da de. 

Sa cer do tes de têm pe ra fina e de no mes in ve já ve is, per fe i tas an tí -
te ses das me di o cri da des que hoje por ai va gue i am im pon do nas so ta i nas;
sa cer do tes como frei F. de Sam pa io e o cô ne go Ja nuá rio Bar bo sa, ri cos de
mo ra li da de e sa ber, não se de sig na ram de en trar para a ma ço na ria, e ja ma is 
hou ve bis po al gum que os co a gis se a uma ab ju ra ção in com pa tí vel com os
in cen ti vos da cons ciên cia pura, de vo ta da e re co nhe ci da aos tri un fos da ca ri -
da de, mo des ta men te ob ser va da sob o véu dos re ca tos ma çô ni cos. 

De cor re ram tan tos anos, em que se con su ma ram gran des obras
de fi lan tro pia, ins pi ra das e for ta le ci das pelo con cur so de ma çons; de cor re ram
tan tos anos, con ta dos pe los óbo los quo ti di a nos ao fi lho en je i ta do, ao ór fão
des va li do, a vi ú va in di gen te, en fim, aos de ser da dos da for tu na, e nun ca a
igre ja no Bra sil ca re ceu de atra ir ani mad ver sões para a ma ço na ria, sua
in can sá vel ali a da nas es plên di das ba ta lhas tra va das en tre a ca ri da de e o abu tre
da mi sé ria! 

Nun ca a igre ja, para ma i or lu zi men to dos seus fe i tos, ne ces si tou
de pro i bir ou re je i tar o tra ba lho da be ne fi cên cia por par te de in di ví du os pi e do -
sos, ver da de i ra men te cris tãos e que, de no mi na dos ma çons, têm a ven tu ra e
mul ti pli car os pro ve i tos da ma ço na ria pe los prin cí pi os ile sos do cris ti a nis mo! 

Nun ca se deu a mí ni ma des con si de ra ção pú bli ca aos san tos in tu i tos
de uma so ci e da de ino fen si va, a que têm per ten ci do os ca rac te res mais no tá ve -
is e cons pí cu os da fa mí lia bra si le i ra! 

Nun ca hou ve até ago ra quem ti ves se a co ra gem de achar pla u sí vel, 
no seio do Impé rio e con tra as ex ce lên ci as de mu i tos de seus fi lhos, o cum -
pri men to de uma ex co mu nhão pa pal que ja ma is se de ve ria es ten der ás
as so ci a ções ma çô ni cas do Bra sil aten to que, por for ma al gu ma, hão con tra -
ri a do os pre ce i tos do le gí ti mo po der es pi ri tu al 

Só com o apa re ci men to do sr. Pe dro Ma ria de La cer da no mun do 
ca tó li co pôde ga nhar o ul tra mon ta nis mo a es pe ran ça de um di li gen te ad ver -
sá rio con tra a ma ço na ria bra si le i ra, só por um bis po, que pa re ce ain da crer
no pos sí vel re vi go ra men to da com pa nhia de Iná cio de Lo i o la po de ria ser
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lan ça do o pri me i ro car tel de de sa fio a mi lha res de ho mens ho nes tos e de ci -
di dos que bem des co brem no je su i tis mo o mais da no so ini mi go da igre ja. 

S. Exa. Rev ma. qui çá pre ten den do acen drar ou for ta le cer os in cen -
ti vos re li gi o sos á cus ta da re a ção ma çô ni ca, es co lheu mu i to mal o ca sus bel li
da sua di plo ma cia ecle siás ti ca; S. Exa. Rev ma. não me diu bem o al can ce de
tão ex tem po râ neo rep to: su je i te-se, por tan to, as con se qüên ci as. Se não fos se
a tran qüi li da de de cons ciên cia em que vive a ma ço na ria bra si le i ra po de ri am
ser pi o res do que na tu ral men te se rão os re sul ta dos da te me ri da de de um
bis po, que, in fli gin do pe nas a um dos seus su bor di na dos, veio de po is di zer
a uma na ção, para jus ti fi car-se: “Cas ti go esse pa dre, por que não quer de i xar 
de per ten cer a uma se i ta de ex co mun ga dos que se es con dem e pros pe ram
no meio de um povo ca tó li co”. 

III

Não obs tan te a lar ga pu bli ca ção e mil ar gu men tos que, nas co lu nas 
da im pren sa diá ria, têm sido ori gi na dos pela im pen sa da re so lu ção do sr.
bis po di o ce sa no, con vém mu i to in clu ir no cor po des te ur gen te ma ni fes to os 
mo ti vos que de ter mi na ram S. Exa. Rev ma. a sus pen der de cer tas or dens o
rev. pa dre Alme i da Mar tins, abrin do ao mes mo tem po hos ti li da des con tra a 
ma ço na ria. Eis o fato que ori gi nou tais mo ti vos, cuja pla u si bi li da de será
opor tu na men te dis cu ti da.

No dia 2 de mar ço do cor ren te ano ve ri fi cou-se no Gran de Ori en te
do La vra dio uma sun tu o sa fes ta, ce le bra da em hon ra do grão-mes tre, a
quem foi ofe re ci da uma me da lha sim bó li ca e co me mo ra ti va da vi tó ria al can -
ça da pela in te li gên cia e pelo pa tri o tis mo em prol dos mí se ros ca ti vos. A lei
de 28 de se tem bro de 1871, a qual já pas sou à his tó ria en tre os apla u sos das
na ções mais ci vi li za das do mun do, ti nha jus a re ce ber nes sa bri lhan te so le -
ni da de as con gra tu la ções do povo ma çô ni co. 

O Vis con de do Rio Bran co era o alvo das fe li ci ta ções; por quan to,
sen do S. Ex.a che fe do ga bi ne te que pro pug na ra no par la men to pe las van ta gens 
ir re fra gá ve is da pro mul ga ção de tão hu ma ni tá ria lei, re cor da va o ma çom
que ao re ti rar-se do Pa ra guai no ca rá ter de mi nis tro ple ni po ten ciá rio,
pro me te ra en tu si as ti ca men te aos mem bros da au gus ta Loja Fé, ao vale da
Assun ção en vi dar to das as suas for ças in te lec tu a is e todo o seu va li men to
ofi ci al em fa vor da re for ma do ele men to ser vil, já an tes de seu go ver no
anun ci a da e pro me ti da por ou tros não me nos no tá ve is es ta dis tas, pois que
jul ga va-se ama du re ci da a ques tão no pen sa men to na ci o nal e apla na das as
prin ci pa is di fi cul da des que a pre te ri ram ante a ma i or im por tân cia dos bri os 
do Impé rio em pe nha dos nes sa cam pa nha de cin co anos. 

Ao mi nis tro e es ta dis ta ma çon que ha via cum pri do tão so le ne
pro mes sa, era, pois, jus ti ça e de ver da Ma ço na ria bra si le i ra ren der ho me na gens
sig ni fi ca ti vas, que per du ras sem na me mó ria do povo como um do cu men to
ir re cu sá vel do apre ço que li gam co ra ções ma çô ni cos às con quis tas dos sec -
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tá ri os de Wil ber for ce e de Lin coln con tra as sór di das co bi ças dos em per ra dos
es cra vo cra tas. Abri ram-se, pois, em gran de gala os sa lões do gran de tem plo 
ma çô ni co. 

Do seio do Ori en te do La vra dio, re pre sen ta do por cen te nas de
ca va lhe i ros, cho ve ram flo res, pal mas e acla ma ções em hon ra dos ini ci a do -
res da idéia bem como de quem pro mo ve ra afi nal a pro mul ga ção da lei de
28 de se tem bro, que bem se tra duz em real vi tó ria da ma ço na ria. 

No dia se guin te as ga ze tas prin ci pa is da cor te no ti ci a ram, sem
omis são al gu ma, to das as ce ri mô ni as ma çô ni cas que tan to con cor re ram
para o re al ce da fes ta, re pro du zin do tam bém os dis cur sos pro fe ri dos pe las
pri me i ras dig ni da des do Ori en te do La vra dio.

Como nes te mun do não há es plen dor que es te ja isen to de ser
ma re a do pelo bafo in su por tá vel da in ve ja ou da cen su ra im per ti nen te e
ma lé fi ca, in dis pôs-se logo con tra a fes ta ma çô ni ca um pe rió di co – que se
diz ór gão do ca to li cis mo no Rio de Ja ne i ro.

De po is de aver bar de in con ve ni en te e an ti ca tó li co o vis con de do
Rio Bran co, esse pe rió di co des pe jou fú ri as de re li gi o si da de es pú ria so bre a
pes soa do rev. Alme i da Mar tins que, ser vin do de gran de ora dor in te ri no,
pro nun ci a ra uma fi lo só fi ca e co mo ven te alo cu ção, no seio da co mu nhão
maçô ni ca, em lou vor de mais um tri un fo al can ça do pe las ar mas pro gres sistas
do sé cu lo XIX con tra os en te ne bre ci men tos da exe cran da ava re za, em prol
dos na tu ra is di re i tos da ma ter ni da de que, na fra se elo qüen tís si ma de um
par la men tar bra si le i ro, já não é vi ti ma da por essa pi ra ta ria exer ci da à roda do
ber ço, nas águas da ju ris di ção di vi na e de ba i xo das vis tas ime di a tas de um povo
cris tão…

Nas acri mo ni o sas cen su ras de que veio ei va do e que or ro gou um 
tal fi lho da im pren sa ao grão-mestre e ao gran de ora dor do Ori en te do Lavra -
dio, o in to le ran te Após to lo, que bla so na de ser di le to in tér pre te do sr. bis po
di o ce sa no, che gou a ter o dis plan te de en tre ver im pi e da des e he re si as nas
efer vens cên ci as de âni mo e nos re go zi jos sin ce ros em que abun da vam
discur sos di ta dos pelo pa tri o tis mo ins pi ra do e ab sor to nos co pi o sos fru tos
da ci vi li za ção, nos be los re ben tos da ár vo re da ca ri da de re ver de ci da pelo
san gue do cal vá rio.

Ca u sa le gí ti ma que cer tos de fen so res da igre ja, na ce gue i ra do
zelo com que a de fen den do acu sam-na, lhe que i ram em pres tar atri bu tos pe -
que ni nos que de sa í ram a sua mis são gran di o sa. Ca u sa lás ti ma que tão de -
sa za dos cam peões se es for cem por con cer ter ou fi gu rar a igre ja numa es -
pé cie de en ti da de in ve jo sa, ci u men ta ou ego ís ta no exer cí cio das vir tu des
te o lo ga is! Dis pu tem a pri ma sia na apli ca ção do be ne fí cio, mas não fe chem a 
por ta aos que têm di re i to a en trar na san ta emu la ção au to ri za da pelo he rói
do Gól go ta.

So bre tal as sun to há ma té ria para en cher li vros, po rém mu i tos
são os pon tos em que ain da tem de to car este ma ni fes to.
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Quer por que de li ne an do o seu pla no de ba ta lha con tra a ma ço -
na ria, es ti mu las se os re da to res do Após to lo, quer por que S.Exa. fos se es ti -
mu la do por ele, o cer to é que o sr. bis po Di o ce sa no, para não per der tem po
e não en fer ru jar as ar mas, sem cu i da do de con sul tar as dis po si ções do po -
der ci vil har mo ni za do, pela Cons ti tu i ção do Impé rio, com o po der ecle siás -
ti co, de cla rou pu bli ca men te con de na da a ma ço na ria do Bra sil, pelo que,
pro i bin do o uso do púl pi to e do con fes si o ná rio ao rev. pa dre Alme i da
Martins, re co nhe ci do ma çom, se co lo cou S.Exa. Rev ma. aci ma de lei fun da -
men tal do país e su pe ri or aos qua tro po de res cons ti tu í dos da na ção.

IV

A boa ló gi ca deve ter en tra da fran ca em toda par te, e, pois, a
ma ço na ria bra si le i ra não pres cin de da boa ló gi ca.

A ques tão ofe re ce dois la dos: um ca nô ni co e ou tro ci vil.
De ba i xo do pon to de vis ta pu ra men te ca nô ni co não há ne gar que 

o sr. bis po exer cen do di re i tos in con tes tá ve is; mas pon do em ação tais di re i tos,
S.Exa. Rev ma. mos trou-se frou xo, ir re fle ti do, e in co e ren te, ma ni fes tan do as -
sim in cer te za de seu es pí ri to ao exer cer es ses di re i tos.

O po der es pi ri tu al, de que S.Exa. Rev ma. está in ves ti do, fa cul ta-lhe 
cer ta men te o di re i to de sus pen são de or dens, como um meio dis ci pli nar,
para com os sa cer do tes de so be di en tes que vi vem sob a ime di a ta ju ris di ção
do epis co pa do. Mas tam bém é cer to que S.Exa. Rev ma., para es pe ci fi car a
cul pa do rev. pa dre Alme i da Mar tins, es tri bou-se numa ra zão que não tem
for ça da lei no país, isto é, na ex co mu nhão lan ça da por sua san ti da de con tra 
as so ci e da des ma çô ni cas, em alo cu ção pro fe ri da no con sis tó rio se cre to de
25 de se tem bro de 1865.

Ora, se essa ex co mu nhão não me re ceu ain da o be ne plá ci to do
po der se cu lar nes te im pé rio, e se esse be ne plá ci to, fir ma do pelo art. 102, §
14 da Cons ti tu i ção bra si le i ra, re gu la per fe i ta men te a de pen dên cia em que
es tão as cons ti tu i ções pon ti fí ci as e os câ no nes (quan to mais sim ples alo cu ções
ou es cri tos) para com a le gis la ção ci vil que nos rege, ad mi ra mu i to o pro ce -
di men to de S. Exa. Rev ma. que em sua au to ri da de ecle siás ti ca es tan do tam -
bém li ga do a obri ga ções de fun ci o ná rio ci vil, não pode pre ve nir aqui lo que
a lei não pre vi ne, e mu i to me nos cas ti gar por aqui lo que a lei não cas ti ga.

Ago ra ad mi ti da a hi pó te se de que S. Ex.ª Rev ma. não te nha que
dar sa tis fa ções ao que vem pre ce i tu a do na lei fun da men tal do país, é cla ro
que o sr. bis po mos trou-se frou xo e in co e ren te por que fe chan do o púl pi to e
o con fes si o ná rio ao rev. pa dre Alme i da Mar tins, de i xou-lhe a fa cul da de da
ce le bra ção da mis sa, o que não é per mi ti do se gun do o que lê à pág. 112,cap. 
II do tít. 4 da se ção 1ª do com pên dio Ecle siás ti co de Mon te (Edi ção bra si leira).
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Pois um sa cer do te que per ten ce a uma se i ta de ex co mun ga dos e
que não quer ab ju rar dela con ti nua a exer cer o prin ci pal ato do cul to,
so men te a Deus ofe re ci do, solo Deo honor et glo ria.

Su pon do-se ain da que no Bra sil a igre ja não de pen de do Esta do e
que, por tan to, po dem vi go rar com for ça de lei as bu las ex co mun gaó ri as de
Cle men te XII, em 29 de abril de 1738, de Be ne di to XIV, em 18 de maio de 1751, 
de Pio VII, em 13 de se tem bro de 1821, de Leão XII em 13 de mar ço de 1825 e
do atu al pon tí fi ce, em 25 de se tem bro de 1865, con tra a ma ço na ria, como é que 
S. Ex.ª Rev ma. tem con vi vi do com tan tos ex co mun ga dos? Como é que o sr.
bis po se car te ia com o rev. pa dre Alme i da Mar tins, in fle xí vel ma çom, e em res -
pos ta ao pri me i ro ar ti go pu bli ca do por S. S. lhe agra de ce res pe i tos e aten ções,
as si nan do-se aten ci o so ve ne ra dor de um ho mem que não ace de às ins tân ci as de
S. Ex.ª Rev ma. para ab ju rar de ma ço na ria? Como é que o res pe i tá vel pre la do
en tre tem re la ções amis to sas com o atu al pre si den te do con se lho? Pois o sr. bis -
po sabe tan to quem é o grão-mestre do Ori en te do La vra dio, quan do o vis con -
de do Rio Bran co sabe quem é o che fe do atu al ga bi ne te.

E en tão já se não lem brar S. Ex.ª Rev ma. do que ob ser va Pio IX,
num dos tó pi cos da sua alo cu ção con sis to ri al, ex co mun gan do a ma ço na ria?

Assim se ex pri me sua san ti da de: Fi quem sa ben do que os fi li a dos em
tais se i tas (ma çô ni cas ) são como es ses lo bos que Cris to Se nhor nos so pre dis se haviam 
de vir, co ber tos de pe les de cor de i ro para de vo ra rem o reba nho; fi quem sa ben do
que de vem ser ti dos no nú me ro da que les cuja con vi vên cia e aces so de tal modo nos
pro i biu o após to lo, que ex pres sa mente man dou que nem se quer lhes dis sés se mos –
Deus te sal ve.

S.Exa. Rev ma. para não pa re cer frou xo, des me mo ri a do ou in co e -
ren te, po de ria sair-se mu i to bem da sua guer ra con tra a ma ço na ria, pelo
modo se guin te: ou pe din do o be ne plá ci to para es sas bu las ex co mun ga tó ri as,
an tes de tor ná-las vi gen tes na pena im pos ta ao sr. pa dre Mar tins, ou, se lhe
fos se ne ga do o be ne plá ci to, es pe ran do uma as sem bléi as cons ti tu in te em que
se res sur gis sem mu i to os ca sos de de pen dên cia da igre ja para com o es ta do.

Mas o sr. bis po dis se lá con si go: “A ques tão é toda es pi ri tu al; o
pa dre Alme i da Mar tins é de cla ra do ma çom; ora a ma ço na ria está ex co mun -
ga da, logo há de so bra ra zões para eu sus pen der o pa dre Alme i da Mar tins
do exer cí cio do púl pi to e do con fes si o ná rio, de i xan do-lhe ape nas li vre o al -
tar para a ce le bra ção da mis sa, por que…

V

Este por quê  me re ce um ca pí tu lo es pe ci al.
Nes sas re ti cên ci as que po dem re pre sen tar os con se cu ti vos pontos

de apo io da pro pa gan da ul tra mon ta na, a cuja fren te pa re ce es tar no Bra sil o 
res pe i tá vel pre la do flu mi nen se, nes sas re ti cên ci as que po dem afi an çar que
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não se ocul ta a ra zão se guin te: por que a ce le bra ção da mis sa é uma sim ples le i tura
e que o sa cer do te não co mu ni ca idéi as pró pri as aos fiéis que o ouvem.

Se S. Ex.ª Rev ma. não pen sou as sim, que i ra per do ar.
O ju su i tis mo, po rém, que vai por aí cada vez mais es ten den do a

sua ca u sa omi no sa; o je su i tis mo que, mas ca ra do pelo ho di er no le za ris mo,
pa re ce go zar das pro pri e da des re pro du ti vas dos den tes da ser pe de Cád -
mo; o je su i tis mo que, em seus ado res de en si no, obri ga o povo a cair nos des -
varios de Ma rat para fu gir dos bra ços de Ma la gri da; o je su i tis mo res sa bi a do 
de hoje que ten ta res ta u rar no seio da Amé ri ca as atro ci da des do tri bu nal
do San to Ofí cio, de fi ni ti va men te abo li do no seio da Eu ro pa, em 1820, pe las
cor tes de Espa nha; o je su i tis mo que já se es que ceu do mar quês de Pom bal, e
pen sa que não en con tra rá um bra si le i ro de fi bra de Se bas tião José de
Carva lho; o je su i tis mo, que as sim pro ce de e vai que ren do con ta mi nar a
circu la ção do gi gan te ame ri ca no não me re ce in dul gên cia al gu ma da ma -
çonaria bra si le i ra, que é ca paz de ras gar to dos os véus do seu mis té rio tra dicio -
nal, con tan to que fi quem des mas ca ra das to das as dis si mu la ções de um tal
an ta go nis ta.

O je su i tis mo e a ma ço na ria são dois ini mi gos ir re con ci liá ve is.
Se pa ra-os um abis mo, que não pode ser apla na do, por que re pre sen ta o pas sa -
do, que as sim como não se in ven ta não se pode su pri mir nos vas tos e in con -
cus sos do mí ni os da his tó ria. Se por aca so, à be i ra de um tal abis mo, um des -
ses ini mi gos es ten des se os bra ços para o ou tro, a mor te de am bos evi ta ria o
am ple xo.

O je su i tis mo, por tan to, es ta va sô fre go de ati rar a luba à ma ço na ria
bra si le i ra, ain da que para tan to se uti li zas se da mão de um bis po, que mu i tas
ve zes tem aben ço a do tan to ma çons en tre a fa lan ge dos sec tá ri os da ca ri da de.

Nem se que i xe S. Ex.ª Rev ma. de tal en ta no, por que na so ci e da de 
bra si le i ra tan to se pa re ce um ver da de i ro ma çom com bom ca tó li co, quan to
um Cá di mo ul tra mon ta no com um ve lho je su í ta.

Antes se que i xe S. Ex.ª Rev ma. das an ti pa ti as que lhe esta acar re -
tan do a ví bo ra dis far ça da na ba ti na que, a tí tu lo de or to do xia, vai ata can do
a paz das cons ciên ci as. 

O Sr. Bis po Di o ce sa no ain da pode ne u tra li zar to das es sas an ti pa -
ti as. Bas ta que fe che os ou vi dos à li son ja do mons tro abri ga do no tem plo e
abra mais os olhos d’alma à ven tu ra do seu re ba nho. Se S. Exa. Rev ma.
assim não pro ce der, de duas uma, ou fi ca rá com o apris co va zio ou com
ove lhas pe tri fi ca das pelo fil tro je su í ti co, e não vale a pena ser pas tor para
vi ver en tre pe dras, quan do o Ca to li cis mo, para bem con fir mar a sua ten -
dên cia a uni ver sa li zar-se, ca re ce de al mas di li gen tes e in fa ti gá ve is.

A so brex ce lên cia da ver da de i ra re li gião, apre ci a da nos in tu i tos
que a dis tin guem dos ou tros po de res so ci a is, con sis te na su a vi da de com
que ela pre ve ni o cri me para evi tar a apli ca ção do cas ti go. Mas, o ul tra mon -
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ta nis mo en ten de que pre ve nir é ame a çar, e en si nar é cas ti gar. O ul tra mon -
ta nis mo, des pe i ta do por que não au men ta o nú me ro dos seus pro sé li tos, vi -
bra ra i os como Jú pi ter to nan te, e quan do as cri a tu ras se mos tram im pas sí -
ve is aos tro vões da có le ra, que se diz ce les te, in vo ca as la ba re das do Aver no 
para per su a dir al mas que se in fla ma na cren ça da mi se ri cór dia di vi na!
Assim é que a Igre ja, a eter na es po sa de Cris to, ser vin do de jo gue te às ne -
gras ca vi la ções dos fal si fi ca do res do Evan ge lho, che ga a to mar o ca rá ter de 
Pur ga tó rio, ou ser ve de es pan ta lho aos fiéis que pro cu ram o tem plo, cu i -
dan do que se lhes vai re a brir o Pa ra í so.

Quem di ri ge bi so nhos es cra vos da su pers ti ção, em vez de acom -
pa nhar-se por li vres sol da dos da fé, quem per se gue em nome de Deus, em
vez de re sig nar-se em nome da Cruz, quem pre fe re a ig no rân cia por au di tó rio,
em vez da in te li gên cia por com ba ten te, não pode in cu tir o en tu si as mo que
mul ti pli ca as vi tó ri as da re li gião.

O ul tra mon ta nis mo, her da ndo as des con fi an ças do je su is mo, é
um vi si o ná rio sem pre dis pos to a en con trar ini mi gos nos in te lec tos que
lhe fa zem ob je ções, por que de se jam apren der.

Que modo sin gu lar de com ba ter em nome da igre ja! Aba far a
pa la vra, es cra vi zar o pen sa men to, por que a dis cus são é re pu ta da um es tí -
mu lo do erro!

Foi por esse des po tis mo em bru te ce dor que ape la ram para a fri e za
da pos te ri da de três por ten to sos gê ni os sa í dos da igre ja con tra a igre ja: Dan te,
Re be la is e Vol ta i re.

É por esse mes mo des po tis mo que pin tam a ma ço na ria como um 
fan tas ma hor ri pi lan te do ca to li cis mo.

VI

E o que é Ma ço na ria?
É a so ci e da de que só ace i ta em seu seio ho mens li vres, ho nes tos

e com pas si vos, é a união que faz a for ça; é o pro tes to da fra ter ni da de con tra 
o ego ís mo; é o re cur so da po bre za que es con di da, tra ba lha em fa vor da
li ber da de para bur lar as am bi ções da opu lên cia oci o sa; é a luta do fra co
con tra o for te des de a va i da de, to man do lu gar en tre os ho mens, os dis tin guia
pelo nas ci men to e os des li gou pela sede in sa ná vel de po der.

A ma ço na ria sur ge da no i te dos tem pos e, atra ves san do os sé cu los,
que ela tem vis to mor re rem no seu ca mi nho de tri un fos, avul ta no seio da
his tó ria como a imen sa mas sa do Hi ma la ia, no seio da Ásia, as so ber ban do
os ho ri zon tes.

Nem os ex ter mí ni os de Na bu co do no sor, de Ves pa si a no e de
Tito; nem as per se gui ções de Cons tan ti no e de Te o dó sio ; nem o mar de
san gue que a in va são dos bár ba ros no Oci den te, nem a ter rí vel ca tás tro fe
dos tem plá ri os nem os aná te mas dos pon tí fi ces; nem as re vo lu ções de
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Cromwell e dos Orle ans; nem as pro i bi ções que ocor re ram na Ho lan da, na
Fran ça,  na Bél gi ca, na Su í ça, na Po lô nia, na Espa nha, na Itá lia, em Por tu gal, 
na Áus tria e em Mal ta; nem to dos os fal sos tes te mu nhos da ti ra nia e da ig -
no rância pu de ram dar em ter ra com os gran des bu lu ar tes da pre di le ta de 
Salo mão!

A ma ço na ria é uma gran de ca de ia cu jos pri me i ros elos pren dem-se 
às crip tas egíp ci as às pi râ mi des que ates tam qua ren ta sé cu los, aos tem plos
de Mênfis, de Te bas, de Elió po lis e de Ísis em Roma.

Os gran des ho mens da an ti güi da de com pre en de ram-na em suas
por ten to sas obras. Mo i sés, Pi tá go ras, Ho me ro, Ta les, Li cur go, Cle men te de
Ale xan dria , La ér cio, Dió ge nes, Aris tó te les, Plu tar co e tan tos ou tros são en -
ti da des que tem mu i tos pon tos de con ta to com a ma ço na ria.

Nero e Ale xan dre Mag no tor na ram-se ini mi gos dela, por que, pe -
din do-lhe in gres so, não fo ram ad mi ti dos em seu seio. É que a ma ço na ria
sem pre re pe lia ti ra nos e par ri ci das. Den tre os mais dis tin tos vul tos da his tó -
ria mo der na há mu i tos como Na po leão I, Fre de ri co o Gran de, Ge or ge
Was hing ton, Ben ja min Frank lin, Mme. de Sta el, La lan de, Laf a yet te, Jackson,
Adams, Kos suth, que deixa ram do cu men tos hon ro sís si mos em fa vor da ma -
ço na ria.

Para não alar gar mu i to as di men sões des te ma ni fes to, bas ta que
se jam aqui trans cri tas as pa la vras en co miás ti cas do pai da gran de na ção
ame ri ca na e do cé le bre pa tri o ta hún ga ro.

Diz Was hing ton: “Esten der a área da fe li ci da de pú bli ca é o gran de
ob je to da ins ti tu i ção ma çô ni ca, sen do nos sos mais fer vo ro sos de se jos que
tan to os mem bros da fra ter ni da de, como as pu bli ca ções que ser vem de
ex po si ção a seus princípios, te nham por fim con ven cer em ge ral os ho mens
de que o gran de de síg nio da ma ço na ria é tra ba lhar pela fe li ci da de de les”.

Em res pos ta à Gran de Loja de Mas sa chus setts, em abril de 1798,
dois anos an tes de sua mor te, eis o que ain da dis se o me mo rá vel eman ci pa dor
dos Esta dos Uni dos: “Mi nha ade são à so ci e da de a que per ten ce is será uma
pro va de que sem pre me acha re is dis pos to a de fen der a hon ra e a pro mo ver 
os ver da de i ros in te res ses da nos sa pá tria.

Diz Kos suth a um cír cu lo de ma çons: “A fra ter ni da de ma çô ni ca
em to dos os tem pos tem tido por ob je to me lho rar a con di ção do gê ne ro
hu ma no, de ven do ser de mu i ta sa tis fa ção para nós o ver mo-nos aqui re u ni dos 
como ir mãos, ani ma dos de igual de se jo e con cor ren do para o mes mo fim.

“Não será ne ces sá rio re cor dar-nos quão gra ta nos deve ser a
idéia da re mo ta an ti güi da de que con ta a nos sa or dem, po rém, sim re pe -
tir-vos que a ex ce lên cia de seus pre ce i tos e mo ral su bli me fa rão apre ciá ve is
os seus adep tos por suas ten dên ci as fi lan tró pi cas e im por tan tes tra ba lhos.

“Se que re is um exem plo, em mim te re is o de um pros cri to que
im plo ran do a hos ti li da de es tran ge i ra, os re cur sos com que sub sis tir e a
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pro te ção das leis se en con tra nes te mo men to no meio de ami gos ver da de i ros e 
ir mãos res pe i tá ve is.”

Em ou tra oca sião aná lo ga dis se o mes mo au gus to ex pa tri a do, he -
rói da Hun gria : “Se to dos os ho mens fos sem ma çons , ah! que re pú bli ca,
por glo ri o sa e ex ten sa que fos se, po der-se-ia com pa rar a hu ma ni da de!”

Como pro va de que a ma ço na ria não é ape nas um ide al ou uma
uto pia nes te sé cu lo, aí es tão por toda a par te os seus prós pe ros es ta be le ci -
men tos de ca ri da de e de ins tru ção.

Em Fi la dél fia, Troy, Nova Orle ans, Bos ton, Ca li fór nia e ou tras
ci da des da união ame ri ca na há so ci e da des de so cor ros para os ma çons e
suas vi ú vas. Em Cuba, a ca ri da de ma çô ni ca é pro fu sa. Em Car ta ge na há um 
li ceu ex pres sa men te ins tru í do para ins tru ir os fi lhos de ma çons. Em Lon dres
exis te uma gran de as so ci a ção in ti tu la da Real Insti tu i ção de Be ne fi cên cia
Ma çô ni ca, es ta be le ci da em 1824, com o fim de dar pen sões e pro cu rar asi lo
aos ma çons ve lhos e des va li dos. Há na mes mo ca pi tal ou tra ins ti tu i ção em
fa vor das vi ú vas de ma çons po bres. Em Pa ris exis te o Asi lo Cen tral de
So cor ro, es ta be le ci do pelo gran de ori en te da Fran ça, em 1840, com o fim de
re ce ber os ma çons in di gen tes, de re me di ar as suas pre ci sões ime di a tas e
pro cu rar-lhes cô mo do. Há em Lião a So ci e da de para o Am pa ro de Me no res 
po bres, cuja ob je to é edu car as cri an ças in di gen tes a fim de di mi nu ir as ca u sas
da va ga bun da gem, da li ber ti na gem e do cri me. Na Su í ça, na Prús sia, na
Áus tria, na Ho lan da, na Di na mar ca, na Su é cia, na Aus trá lia, exis tem so ci e -
da des de be ne fi cên cia, sus ten ta das por ma çons em fa vor do me lho ra men to
da sor te da hu ma ni da de.

Não é pos sí vel que por obras pres ti mo sas te nha in cor ri do a
ma ço na ria nas in dis po si ções da igre ja.

Não há ce ri mô nia ma çô ni ca em que se de i xe de pres tar cul to a
uni da de de Deus, à vir tu de dos vi vos e à paz dos mor tos. A ma ço na ria
em pe nha-se em fa zer bons ci da dãos e com a luz da ver da de dis si par as tre vas
da su pers ti ção.

Cada um dos grãos ma çô ni cos sim bo li za um gran de epi só dio do 
Anti go ou do Novo Tes ta men to, e o grão de zo i to é uma ale go ria da mor te e
res sur re i ção do Sal va dor. Nes te mes mo grão re me mo ra-se a ceia de Je sus
com os após to los, e os ma çons ter mi nam a ce ri mô nia, im plo ran do hu mil de -
men te o au xí lio di vi no e a san ta bên ção do Se nhor, nos so rei eter no, imor tal,
in vi sí vel, nos so úni co sá bio e Ver da de i ro Deus, nos sa hon ra e nos sa gló ria pe rom -
nia se cu la se cu lo rum.

São es ses os ho mens imo ra is e per ver sos na opi nião da Cú ria
Ro ma na?!

Dis se o após to lo aos ro ma nos (cap. X:13): To dos aque le que invocar o
nome do se nhor será sal vo. E a jus ti ça de Deus é para to dos e so bre to dos os que crêem
nele, pois não há dis tin ção al gu ma.
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Não se se gue que aque les que não es tão co nos co se jam con tra
nós.

Mas o po der cle ri cal, in to le ran te como sem pre e in ver ten do a seu 
bel-prazer o sen ti do de tão san tas pa la vras, não re co nhe ce o Seus dos ma -
çons e gri ta aos qua tro can tos do orbe ca tó li co: Os que não es tão co nos co são
con tra nós.

Nas ma i o res so le ni da des ma çô ni cas cos tu ma-se re ci tar as mais
edi fi can tes pas sa gens da es cri tu ra san ta, como por exem plo:

“Bem-aven tu ra do o ho mem que não an dou em con se lhos de ím -
pi os e em ca mi nhos de pe ca do res não se de te ve”.

“Apar tai-vos de mim to dos vós que pro ce de is ini qua men te, por -
que o se nhor ou viu a voz do meu pran to”. “Se nhor, Se nhor, quão ma ra vi -
lho so é Teu San to Nome em toda a Ter ra! Tua mag ni fi cên cia le van tou-se
so bre os céus”.

“Ouve, Se nhor, a mi nha jus ti ça, aten de a meu rogo. Per ce bam
teus ou vi dos a ora ção que te di ri jo não com lá bi os en ga no sos. Enca mi nha
meus pas sos por tuas sen das para que mi nhas pi sa das não se ex tra vi em”.

“O céu pro cla ma as obras de Deus e o fir ma men to anun cia as
obras de suas mãos”.

“Bem-aven tu ra dos aque les cu jas ini qüi da des fo ram per do a das e
cu jos pe ca dos hão sido en co ber tos.

“E dis se: Se nhor, tem mi se ri cór dia de mim, pu ri fi ca minh’alma,
por que pe quei con tra ti”.

Pois ho mens que pro fes sam tais prin cí pi os, ten dem à ru í na co -
mum da so ci e da de hu ma na? São cons ci en tes imo ra is e per ver sas para se -
rem ta xa das de sa tâ ni cas , ou co i sa que o va lha, pelo po der ecle siás ti co? Pois
re pe tir os sal mos de Davi é con vi ver com o es pí ri to das tre vas, é ates tar con tra 
os ali cer ces da San ta Ma dre Igre ja, é in cor rer num aná te ma que põe as som -
bra da uma fa mí lia in te i ra, in dis pon do a mu lher con tra o pai, con tra o ir -
mão, con tra o ma ri do e con tra os seus afe i ço a dos?

Não ten do mais que re cor rer para jus ti fi car os seus bal dões diz o
poder cle ri cal que a ma ço na ria ori gi nou a se i ta dos ilu mi na dos ou car bo nários, 
exco mun ga dos por Pio VII. Entre tan to, é um dos ma i o res ini mi gos da
ma ço na ria, o aba de Ruel quem numa obra in ti tu la da Me mó ri as do ja co binos
ex ter na a se guin te re fu ta ção con tra se me lhan te peça: Não pre ten de rei di zer
que os Car bo ná ri os to ma vam sua ori gem da ma ço na ria, por que é um fato cla ra men -
te de mons tra do que o fun da dor dos ilu mi na dos só che gou a ser ma çom em 1777 e
que dois anos de po is ig no ra va com ple ta men te os mis térios da ma ço na ria.

VII

A ma ço na ria, como to das as obras hu ma nas, es ta rá isen ta de er ros
e deg enera ções?
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Não; por que até ago ra não hou ve so ci e da des per fe i tas?
Mas, se a Igre ja ou em nome dela o ul tra mon ta nis mo pre ten de

fir mar os seus ar gu men tos nes ses des vi os ou nes sas de ge neres cên ci as, tão
con sen tâ ne as do ho mem re pre sen ta do pela so ci e da de ou da so ci e da de
re pre sen ta da pelo homem, tam bém a ma ço na ria pode enu me rar ir re gu -
la ri da des, ofus ca mentos, ex tra vi os, ab sur dos, en fim mons tru o si da des do po -
der cle ri cal ar ma do em nome da igre ja con tra a ci vi li za ção, con tra as con -
quis tas da paz con tra ca pa ci da des in con tes tá ve is, con tra a vida par ti cu lar e
con tra os tri un fos da ciên cia.

Não pre ci sa ir mu i to lon ge, nem fa zer gran des es ca va ções para
cor ro bo rar-se este as ser to. Bas ta fo lhe ar al gu mas pá gi nas da his tó ria.

Diz o gran de li vro da hu ma ni da de:
“O Papa Ino cên cio III, au to ri zou no sé cu lo XII, o es ta be le ci men to 

da Inqui si ção na Espa nha, em Por tu gal, e na Itá lia.
O Papa Cle men te XIV (Gan ga nel li), foi en ve ne na do pe los je su í tas,

por ter su pri mi do a Cam pa nhia de Lo io la.
Hen ri que IV, foi as sas si na do por Fran cis co Ra va il lac, au tô ma to

do po der cle ri cal em 1610, por ter per mi ti do a seus sú di tos pro tes tan tes o
li vre exer cí cio do cul to.

Luís XV, foi apu nha la do em 1713 por Da mi ens, pago pe los je su í tas.
Hen ri que III, foi as sas si na do pelo je su í ta Jac ques Cle ment, que

al guns pa dres ten ta ram ca no ni zar.
O Papa Ale xan dre VI, foi o he rói das lu bri ci da des e cri mes de

sua épo ca, vin do a mor rer do pró prio ve ne no que pre pa rou, de acor do com
o du que Cé sar, para ma tar o car de al Adri a no, que es ca pou do ar dil, gra ças
à pro vi dên cia que às ve zes sal va o ino cen te com a mes ma mão com que
cas ti ga os cul pa dos.

O po der cle ri cal, no sé cu lo XII, in fla mou a guer ra dos guel fos e
gi beli nos, co brin do a Itá lia de san gue e de ru í nas, por mais de cem anos.

No sé cu lo XVI pro mo veu o mes mo po der a hor ro ro sa S. Bar to lo meu 
que em oito dias de mor ti cí nio sa cri fi cou per to de du zen tos e cin qüen ta mil
al mas no seio de Fran ça.

Cor né lia Bo ror quia, mu lher da rara for mo su ra, foi que i ma da
viva na pra ça de Ser vi lha por não ter que ri do ace der aos im pu ros de se jos
de cer to ar ce bis po que, ra i vo so por não con se guir os seus de pra va dos fins,
en tre gou a rap ta da ví ti mas aos tra tos in qui si to ri a is.

Ja i me de Mo lay, grão-mestre dos Tem plá ri os, foi tam bém queima do 
vivo, em Pa ris a 18 de mar ço de 1314, por Fi li pe IV o For mo so, con cha va do
com o Papa Cle men te V, para des tru ir a or dem e apo de rar-se de suas imensas
ri que zas.
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Ga li leu e Cris to vão Co lom bo fo ram en car ce ra dos pela in qui si ção,
que para tor tu rar es ses gê ni os in vo cou Jo sué e S. Pa u lo.

Har vey e Prin nel le fo ram per se gui dos pelo po der cle ri cal, o
pri me i ro por des co brir a cir cu la ção san güí nea por as se gu rar que as es tre las
não ha vi am de cair dos céus.

Cam pa nha so freu tra tos hor rí ve is do San to Ofí cio, por di zer que
era in fi ni to o nú me ro de mun dos.

Mon ta ig ne, Pas cal e Mo liè re fo ram ful mi na dos de aná te ma em
nome da mo ral e da re li gião.

Bar to lo meu de Gus mão, bra si le i ro e na tu ral da Pro vín cia de São
Pa u lo, ape li da do em Por tu gal o vo a dor, foi alvo de per se gui ções do San to
Ofí cio, no re i na do de D. João V, e veio a aca bar num hos pi tal de Se vi lha,
numa obs cu ri da de tal que deu lu gar a que a in ven ção do ae ros ta to seja atri -
bu í da aos ir mãos Mont gol fi er.”

O fa cho in qui si to ri al, diz a his tó ria, que i mou mi lha res de ví ti mas 
ino cen tes : o je su i tis mo usou dos ma i o res ex ces sos , ser vin do-se até o si gi lo
do con fes si o ná rio para con su mar os seus he di on dos pla nos; mas o cons ci -
en ci o so e ina ba lá vel ca tó li co, em bo ra veja a re pro du ção de tais abu sos, não
mo di fi ca suas cren ças nem foge da igre ja, por que den tro dela haja ho mens
ca pa zes de fa zer do al tar um bal ção e da cons ciên cia e da cons ciên cia uma
ba lan ça de co mér cio.

Isto pos to, não des me re ce a idéia ma çô ni ca, por que se te nha
re pre sen ta do al gu mas ve zes por ilí ci tos ma ne jos, as sim como a igre ja não
de i xa de ser o pe re ne le ga do de Cris to, por que dela se ha jam va li do con tra
a ig no rân cia às vis tas per ver sas dos fal sos de po si tá ri os do dog ma, dos que
se mu i tos não pas sem de maus cer zi do res de ve lhos far ra pos in ti tu la dos ser -
mões, se gun do a fra se ex pres si va de Ale xan dre Her cu la no.

VIII

Admi tin do que a ma ço na ria na Eu ro pa te nha co me ti do des man dos 
e re pre sá ri as que des con ce i tu am a pu re za de sua mis são; ad mi tin do que a
ma ço na ria, re pre sen ta da pe las so ci e da des se cre tas da Itá lia, te nha cons pi ra do
con tra o po der tem po ral e até con tra as pes so as dos pon tí fi ci es que a ana te -
ma ti za ram, ou tro tan to não se pode di zer a res pe i to da ma ço na ria do Bra sil.

A Ma ço na ria bra si le i ra, com quan to con ser ve o uso das ce ri mô ni as, 
sím bo los, or na tos, si na is , fór mu las e abre vi a tu ras se i tas ma çô ni cas an ti gas
– como um res pe i to às tra di ções – está bem lon ge de ser uma so ci e da de se -
cre ta, pois que os li vros, de que se ser ve, an dam ex pos tos à com pra de
quem quer que os pro cu re nas li vra ri as; são anun ci a das pela im pren sa as
suas ses sões e os fins prin ci pa is de suas fes ti vi da des, acres cen do que ne nhum
de seus ini ci a dos já foi co a gi do a abju rar da re li gião e das leis que vi go ram
no Esta do.
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O có di go cri mi nal tem um ar ti go bem ex pres so que pro í be o
ajun ta men to de mais de doze pes so as em con ci liá bu lo. Su po nho be ne vo lên cia
da par te de al gu mas au to ri da des po li ci a is, pelo mo ti vo de per ten ce ram à
ma ço na ria, o mes mo con sen ti men to se não pu der atri bu ir-se a pes so as de
re co nhe ci da aus te ri da de que, exer cen do ju ris di ção cri mi nal, ain da não
acha ram ra zão para jul gar os cír cu los ma çô ni cos do Bra sil in cur so no art.
282 do có di go.

Essas ín te gras au to ri da des ain da não per se gui ram a ma ço na ria
bra si le i ra : 1º – Por que res pe i tam o art. 179, § 5º , da Cons ti tu i ção, que diz:
ninguém po de rá ser per se gui do por mo ti vo de re li gião, des de que res pe i te a do estado e
não ofenda da mo ral pú bli ca; 2º – por que não há se gre do nos qua dros ma çô nicos
do Impé rio.

Exa u to ran do o rev. pa dre Alme i da Mar tins, por ser mem bro do
Gran de Ori en te do La vrá dio, e que ren do fa zer o seu su bor di na do en trar,
por uma feia ab ju ra ção, nos li mi tes da or dem ecle siás ti ca o sr. bis po di o ce -
sa no co lo cou-se su pra le gem e mos trou-se pou co pa tri o ta. 

Em vez de in sis tir com o pa dre sus pen so de or dens para ab ju rar
da ma ço na ria, em vez de pe dir ao rev. sr. Alme i da Mar tins pe las cha gas de
Cris to e pela Ima cu la da Con ce i ção, me lhor se ria que S. Ex.ª Rev ma. su pli -
cas se por to dos os san tos dos pon tí fi ce, para que sua san ti da de res trin gis se
em fa vor de tan tos bra si le i ros a pena de ex co mu nhão que in de bi ta men te se
lhes quer fa zer ex ten si va 

S. Exa. Rev ma., pre zan do os fo ros do ho mem ilus tra do e co nhe ce -
dor dos cos tu mes do seu país, deve sa ber que a ma ço na ria bra si le i ra en tre -
tem-se ape nas por so cor rer os seus ir mãos ca í dos na mi sé ria, em pro te ger as 
vi ú vas mais ho nes tas de seus ir mãos; em iden ti fi car-se com os bri os na ci o -
na is, quan do im pe li dos à sor te da guer ra, em nu trir com o fru to de suas
eco no mi as a mo ci da de in di gen te e ávi da de ins tru ção; em di mi nu ir o nú me ro
dos opri mi dos pelo ca ti ve i ro; e, fi nal men te, em apla u dir e con ti nu ar por to dos
os me i ros ao seu dis por, as van ta gens ti ra das pe las ci vi li za ção con tra es pí ri to
das se i tas re tró gra das.

Além de tudo isto, é no tó rio que a ma i o ria dos ma çons bra si leiros,
as sim como gran de par te dos que an dam es par sos no glo bo, ado ram na
mis sa o sa cra men to da Eu ca ris tia, que é o sa cri fí cio do cor po e san gue de Jesus
Cris to de ba i xo das es pé ci es de pão e de vi nho. Os ma çons bra si le i ros, pres tan -
do cul to a esse sa cri fí cio es sen ci al men te la trêu ti co, de cuja ce le bração tan to se
uti li zam para su fra gar nas igre jas as al mas de seus ir mãos fa le cidos, não me -
re cem a co i ma de he te ro do xos com que os in di gi ta o po der cle ri cal, ten tan do
se qües trá-los do catolicismo. 

Quem, por me nos ati la do que seja, não sabe qua is os fins e as pi -
ra ções da Ma ço na ria bra si le i ra?

Pois é crí vel que um sa cer do te, de al tu ra epis co pal, des co nhe ça o 
que está ao al can ce dos mais apou ca dos en ten di men tos ?
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Se a men te do sr. bis po fi gu ra as so le ni da des ma çô ni cas sob os
in flu xos de es pí ri tos ma líg nos e num es tron de ar de vo zes obs ce nas, ím pi as
e sa tâ ni cas, fi que des de já como um des men ti do ca te gó ri co o ca te gó ri co
so ci al con ti do na par te prin ci pal de um dis cur so, que por aí cor re im pres so,
pro du ção da mo ra li da de, ex pe riên cia e es tu dos fi lo só fi cos da pes soa que,
em nome da Ma ço na ria, di ri giu a pa la vra exor tan do pa dri nhos de fi lhos de
ma çons.

Eis os ve rí di cos pre ce i tos de mo ral, que po dem ser subs cri tos
pelo mais se ve ro e cons pí cuo dos pa dres:

“É mis ter, pois, que lhes mos tre is pro mis cu a men te as fa ce tas
bri lhan tes de nos sa alma, cuja luz es pan ca as tre vas de pa i xões tão ru ins, e
eles se con ven ce rão da sa be do ria di vi na, ao lan çar os fun da men tos da li ber -
da de e per fec ti bi li da de hu ma na”.

Mi nis trai-lhes com afã os me i os de tri un far da que les ma les en si -
nan do-lhes:

“Que a mo dés tia é o pu dor do nos so es pí ri to , que se en ver gonha
das fan far ro na das e an to ga ni za o or gu lho e a va i da de; qua li da de que ca ti va 
as sim pa ti as, e evi ta os as sal tos e cons pi ra ção dos in ve jo sos con tra o ver da -
de i ro mé ri to.

Que a pru dên cia é an tes uma vir tu de do que uma pa i xão, virtude
que in di ca o apro ve i ta men to da prá ti ca do mun do, bús so la que di ri ge as
ações pelo rumo de um são cri té rio, evi tan do os ca cho pos das sus ce ti bi li dades
e de mil pre con ce i tos.

Que a emu la ção é um ins tin to, que no bi li ta a alma, e a obri ga imi -
tar os bons pro ce di men tos, ou a apro pri ar mo-nos lou va vel men te de tudo o
que ten de a me lho rar a con di ção hu ma na; sen do por ela que o cor po so ci al
se man tém, ou pode man ter-se com to das as suas van ta gens.

Que a be ne vo lên cia, como diz Aris tó te les, é já um co me ço de ami -
za de, de pen den te da dis po si ção que nos le var a amar os ou tros ho mens,
sem vis ta do me nor sór di do in te res se, e sem im por tar-se com as car tas de
re co men da ção, que o ego ís mo exi ge para qual quer de seus ser vi ços e ob sé -
qui os. A be ne vo lên cia tem o mé ri to de não re sis tir a si mes ma. Como o sol
que sem cons ciên cia ilu mi na e fe cun da, ela es par ge so bre a ter ra os seus
be ne fí ci os. Nem há dom mais ex ten sa men te belo dos co ra ções bem for mados.

Que a ami za de, rara em sua pu re za (que é como deve ser com pre -
en di da) é o apre ço da exis tên cia fora de nós, em um ser ou tro que nós, mas
ao qual nos li ga mos fa zen do ca u sa co mum no pra zer e na dor, na fe li ci da de 
e na des gra ça; pro tes to elo qüen te con tra o ego ís mo, de cuja co i ma nem
mes mo o pró prio amor está isen to .

Que a es ti ma é o sen ti men to de apre ci a ção, aqui es cên cia e louvor a
to dos os que se dis tin guem pelo cum pri men to dos de ve res e dos pro du tos
da in te li gên cia.
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Que o res pe i to é o re co nhe ci men to tá ti co ou ex pres so da su pe -
riori da de da que les que nos es tão aci ma, e sa bem dig na men te im pres -
sionar-nos com a con ve niên cia de suas ma ne i ras.Que a con si de ra ção é o mis to 
da estima, res pe i to e ou tros hon ro sos atri bu tos com que o ho mem de bem
sabe cer car sua pes soa.

Que a cir cuns pec ção é a qua li da de de Exa.mi nar quem nos ro de ia
e o que se pas sa em tor no de nós, a fim de pro ce der mos de vi da men te, sem
ar ris car mos a si su de za que eno bre ce o nos so ca rá ter.

Que a pi e da de, re quin te de be ne vo lên cia, é o ta lis mã que pode
acal mar to dos os so fri men tos, e des fa zer mu i tas des gra ças, en le van do o
homem no amor de Deus, é der ra man do-o até ao sa cri fí cio em pro ve i to do
pró xi mo.

Que a ad mi ra ção é o ar rou bo d’alma ao con tem plar o su bli me, ou
o seu êx ta se ante o ni mi a men te ex tra or di ná rio. 

Que o en tu si as mo é ou tro ar re ba tan do d’alma des per ta do pe los fe i tos
gran di o sos, ou pe los prin cí pi os, ou pe los prin cí pi os que se iden ti fi cam com a
nos sa ra zão, e a sus ten tar ou lou var os qua is so mos ir re sis ti vel men te im pe li dos.

Que o re co nhe ci men to é a com pe ne tra ção do que de ve mos ao ben -
fe i tor, ou aos que nos tra tam com be ne vo lên cia, acom pa nha do do de se jo de 
os re tri bu ir por qual quer dos me i os ho nes ta men te ao nos so al can ce, sinô -
ni mo da gra ti dão que se deve a Deus e aos ho mens, e que se es ten de mes -
mo aos ani ma is que pa re cem afe i ço ar-se a nós, ou nos pres tam ser vi ços.

Que a jus ti ça é a vir tu de que deve sub sis tir a vin gan ça, re u nin -
do-nos à som bra de leis sá bi as, às qua is nos cum pre sub me ter, para mu tu a -
men te sus ten tar-nos e re sis tir mos às de sor dens mo ra is, como as pe dras de
um edi fí cio que re ci pro ca men te se se gu ram.

Que o amor da gló ria é a avi dez pla u si bi lís si ma de des lumbrarnos
com os nos sos fe i tos os con tem po râ ne os e pós ter nos, de i xan do na me mó ria
dos vin dou ros o nome ino fus ca vel men te gra va do.

Que o amor da pá tria é o ape go do co ra ção à ter ra em que
nascemos, ou ao país que como tal ado ta mos, se a ven tu ra, que ali pro cu -
rávamos, só aqui nos veio afa gar; e que nos con duz a to dos os es for ços, por
sua hon ra e pros pe ri da de.

Que a amor con ju gal é a doce ca de ia, que li gan do dois in di ví duos
do sexo opos to , os faz par ti lhar dos mes mo des ti nos, haja, no ho ri zon te da
vida au ro ra de ro si cler e de fa vô ni os, ou no i te de es cu ri dão e tem pes ta des.

Que o amor pa ter nal é a ma gia, que nos faz re vi ver pelo nas ci men to
de cada fi lho, e alon gar nos sa exis tên cia na fru i ção da bem-aventurança ter res -
tre, como se en tre vís se mos a imor ta li da de nes te mun do.

Que o amor fi li al, en fim, que seja uma pa i xão ina ta (uma es pé cie
de ins tin to) quer seja o re sul ta do dos cu i da dos, ca ri nhos e des ve los, que nos 
pro di ga li zam os pro ge ni to res, é um dos su bli mes afe tos mais aben ço a dos
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por Deus, e do gê ne ro dos que lhe de ve mos tri bu tar, re co nhe cen do-o como
nos so Pai So be ra no; além do que, ma ni fes ta o gér men das me lho res dis po -
si ções, para o gran de che fe de fa mí lia e o exí mio ci da dão.”

IX

A esta hora quan tas se nho ras es ta rão in qui e tas e ame dron ta das,
cu i dan do que mo ram com ex co mun ga dos!

Qu an tas, in flu í das pela su pers ti ção e fir ma das na pa la vra au to ri -
za da de S. Ex.ª Rev ma. es ta rão per sig nan do-se pe los can tos e vol ven do
olha res des con fi a dos aos pa ren tes e co nhe ci dos que lhes en tram em casa!

Para que não pas se em jul ga do o pa re cer er rô neo de cer tas pes so as
con ven ci das por no vos Tar tu fos do ul tra mon ta nis mo, re pro du za-se tam bém
nes te ma ni fes ta um tó pi co des se mes mo dis cur so, ins pi ra do pelo res pe i to e
ho me na gem que to dos os ma çons con sa gram à mu lher.

Diz o grão-mes tre ad jun to do Gran de Ori en te dos be ne di ti nos:
“Se for mis ter acres cen tar al gu ma co i sa ao bre ve ca te cis mo que

de i xo tra ça do, con ven cei-os da ne ces si da de in de cli ná vel de hon rar a mu lher,
que a ilus tra ção, a po li dez, e bri os im põe ao per fe i to ca va lhe i ro.

“Mó vel mis te ri o so do nos so amor, a mu lher há mis ter ser pro te gi -
da e for ti fi ca da pelo nos so res pe i to e aca ta men to, como es sas tê nu es e me -
lin dro sas tre pa de i ras, que en ros can do-se ao ron co das gran des ár vo res
que en flo res tam al gu mas ilhas do oce a no, re sis tem aos ím pe tos dos fu ra -
cões.

“Enri que ci da das qua li da des, que as se gu ram a paz e a ven tu ra
do més ti ca, ela ex pri me o ele men to pri mor di al da fa mí lia, e, por tan to, o da
so ci e da de.

“Fon te pe re ne e abun dan te das sa lu ta res cren ças da re li gião, ela
abas te ce de pu ras e su cu len tas má xi mas os lá bi os im preg ná ve is dos in fantes,
que têm de vir a ser os após to los das ver da des ver da de i ras.

“Mal haja aque le que de sa i ra a mu lher, in gra to aos sa cri fí ci os
que lhe deve, es que ci do de que é ela a sín te se das mais su bli mes prer ro ga ti -
vas do co ra ção!”

X

Pelo que aí fica es cri to é cla ro que a Ma ço na ria bra si le i ra, di ri gin -
do-se ao povo, não pro tes ta con tra o sr. bis po di o ce sa no, por que S. Ex.ª
Rev ma. tran cou o púl pi to e o con fes si o ná rio ao rev. pa dre Alme i da Mar tins.

A Ma ço na ria de fen de-se ape nas da ra zão em que se fun dou S.
Ex.ª Rev ma. para jul gar pu ní vel e pu nir o seu su bor di na do. Essa ra zão,
achan do eco até no re man so das fa mí li as, po de ria pre ju di car a for tu na do -
més ti ca de mu i tos in di ví du os que, sem o re cur so des te ma ni fes to, fi ca ram
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ex pos tos á exe cra ção pú bli ca, ou pelo me nos à dí vi da in cu ti da pela pa la vra
da re li gião no âni mo de ca ras es po sas e fi lhas.

Ago ra, para ter mi nar sa tis fa to ri a men te, a ma ço na ria bra si le i ra
pede ao res pe i tá vel bis po di o ce sa no que se es que ça dela, para so men te ocu -
par-se dos mis té res su bli mes que Je sus Cris to de le gou aos seus após to los, a
fim de ni ve lar por bem da hu ma ni da de, os in di gen tes com os ri cos, os fra cos
com os for tes e os ple be us com os fi dal gos.

O tem po em que S. Ex.ª Rev ma. vive en tre gue a inú te is e tris tes
apre en sões, seja em pre ga do em fa vor da po bre di o ce se, que bem ca re ce de
lu zes con tra os abis mos da ig no rân cia e de an tí do tos con tra os tó xi cos do 
je su i tis mo que não per de tem po.

A Ma ço na ria bra si le i ra, como pro va do es pí ri to des pre ve ni do
em que está para com S. Ex.ª Rev ma. , ain da crê pi a men te que o sr. D. Pe dro 
de La cer da não co nhe ce bem al guns dos que ro de i am sua ca de i ra epis co pal.

Por que re ti ra dos es ses óbi ces da no sos, não se há de re a li zar, em par -
te, na pes soa de um bis po bra si le i ro o be a tí fi co ide al do po e ta, em be bi do nas vir -
tu des evan gé li cas, abs tra ção fe i ta das en tu siás ti cas Exa.ge ra ções de Ví tor Hugo?

Bem-vin do Mi ri el era po brís si mo; vi via ape nas acom pa nha do
por sua dig na irmã; pin gues eram os ren di men tos da mi tra; a casa es ta va
ex pos ta aos ban di dos, por que sem pre aber ta a to dos os in fe li zes; e no
en tan to que po bre za mi ra cu lo sa, que pro fi cu i da de de dou tri nas, que pro dí gi os 
de ca ri da de da bran du ra da que le ilu mi na do gi gan te de fé!

Em vez de ame a çar com pe nas eter nas, quan to ga nha o sa cer do -
te em pro me ter as eter nas re com pen sas!

O sr. bis po deve co nhe cer per fe i ta men te qua is os seus de ve res;
por tan to tan to não to ma rá como acin to sa in di re ta a trans cri ção, para aqui,
dos re li gi o sos en le vos de uma por ten to sa ima gi na ção, ele tri za da por Deus.

Oxa lá que to dos os pa dres, com pe ne tra dos da mais an gus ta mis são,
re ma tas sem as sua pré di cas com a cha ve de ouro que vai fe char o ma ni fes to 
da ma ço na ria bra si le i ra!

Com a pre ci são de elo qüên cia ar re ba ta do ra, que se en cer ra nas
se guin tes li nhas, foi que a pa la vra do gê nio, di vi na men te ar ti cu la da e pa re -
cen do um eco do além tú mu lo, des con cen trou a má qui na en ge nho sís si ma
as sen ta da na Fran ça pelo par ti do cle ri cal con tra o pro gres so da ins tru ção pú -
bli ca.Eis a cha ve de ouro:

“O de ver de to dos, le gis la do res, bis pos, sa cer do tes e 
es cri to res, deve con sis tir em apli car mos, em pro di ga li zar mos até, 
to das as for ças da ener gia so ci al con tra o fla ge lo da mi sé ria e
para ao mes mo tem po fa zer mos que to dos le van tem a ca be ça
para o céu. Que a alma e a es pe ran ça se vol tem che i as de cren ça
e fer vo ro sas para a vida ul te ri or, onde re i na a jus ti ça di vi na, da
qual – diga-se alto – nin guém será re pe li do de po is de in jus ta -
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men te per se gui do. O que é a mor te se não uma res ti tu i ção? A lei
do mun do fí si co é o equi lí brio ; a do mun do mo ral é a eqüi da de;
e Deus está em am bas. Não a es que ça mos, en si ne mo-la pelo
con trá rio a to dos. Se o ho mem hou ves se de des cer todo ao se -
pul cro não va lia a pena vi ver. O que ani ma o es pí ri to, e san ti fi ca o
tra ba lho, o que nos faz bons, for tes, pa ci en tes, be né vo los e jus tos,
hu mil des e gran des a um tem po, e dig nos da in te li gên cia e da
li ber da de, é a per pé tua vi são de um mun do me lhor, que tra ze mos
den tro de nós para nos dis si par as tre vas da exis tên cia ter re na”.
Assem bléia Ge ral do Povo Ma çô ni co, no Rio de Ja ne i ro, aos 27

de abril de 1872.

Extra í do de LINHARES, Mar ce lo. A Ma ço na ria e a Qu es tão Re li gi o sa do 2º Impé rio. Se na do Federal. 
Bra sí lia-DF. 1988. Págs. 203-215.
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109
QUESTÃO RELIGIOSA

109.1 – CARTAS  SOBRE A QUESTÃO RELIGIOSA
(10 JANEIRO 1873)

Con fi den ci al.

Exmo Sr. Con se lhe i ro,
Sin to em ex tre mo ir per tu rbar a V. Exa. no meio das sé ri as pre o cu pa -

     ções que o ab sor vem.
Apres so-me em le var ao co nhe ci men to da V. Exa. a gra ve ques -

tão que, atu al men te, se agi ta no meio des te meu que ri do re ba nho. Estou em 
luta com a Ma ço na ria. Cre ia, po rém, V. Exa. que da mi nha par te hou ve
me nos im pru dên cia que ri go ro so de ver de cons ciên cia.

A Ma ço na ria, tal vez por acin te, pu bli ca nos jor na is os no mes de
seus ini ci a dos, de cla ran do-os ao mes mo tem po mem bros das Irman da des
reli gi o sas: há res pe i tá ve is ma çons, diz ela, que nas lo jas em pu nham o ma lhete
de Ve ne rá vel e nas irman da des a vara de Juiz. Para que ta ma nha os ten tação,
se não para des mo ra li zar a Igre ja e seus de le ga dos que a con de nam?

Sabe V. Exa. que na qua li da de de Bis po da Igre ja Ca tó li ca não
pos so de modo al gum per mi tir se me lhan te mis tu ra nas cor po ra ções e Irman -
da des re li gi o sas; por quan to o ele men to ma çô ni co é con de na do por aque la
Igre ja da qual sou re pre sen tan te, pos to que ime ri ta men te, má xi me quan do a
Ma ço na ria faz dis to tan to alar de e tira ar gu men tos con tra o Pre la do Di o ce sa no.

Em vir tu de das Bu las de seis Pon tí fi ces Ro ma nos, a Ma ço na ria
está ful mi na da com pena de ex co mu nhão ma i or em que in cor rem ipso fac to
to dos os seus fi li a dos; e como tais não po dem es tes fa zer par te de qual quer
ir man da de ou con fra ria.

Em con se qüên cia, ins tan te e ca ri do sa men te, te nha exor ta do os
mem bros das irman da des que, por in fe li ci da de, são ma çons a que ab ju rem
ou en tão se re ti rem. Os mem bros re cu sam, as Irman da des não que rem eli -
mi ná-los de seu grê mio como de ve ram e eu vou lan çan do in ter di to so bre as 
Irman da des.



Os ma çons vão ape lar para os al tos po de res do Esta do, por que
as bu las não re ce be ram be ne plá ci to ré gio. Po rém V. Exa. bem sabe que o
be ne plá ci to não é ad mi ti do e até é mu i to con de na do pela Igre ja. Tan to mais 
que na ques tão ver ten te o Sumo Pon tí fi ce de cla ra for mal men te dita ex co -
mu nhão atin gir a Ma ço na ria em todo e qual quer país, ain da mes mo na que -
les em que está to le ra da pe los im pe ran tes (Pio IX em sua alo cu ção de 1865).

De modo al gum me con vém ce der nes ta ques tão, por que se ria
tran si gir com a mi nha cons ciên cia, se ria tra ir os di re i tos da mi nha mis são,
se ria fi nal men te des mo ra li zar-me com ple ta men te. Estou, por con se guin te,
dis pos to a to dos os sa cri fí ci os, con tan to que fi que sal vo o di re i to da Igre ja.

Te nha in te i ra cer te za de que V. Exa. como ver da de i ro ca tó li co e
como mi nis tro de uma na ção, cuja re li gião é a ca tó li ca apos tó li ca ro ma na,
apo i a rá o pro ce di men to de um Bis po ca tó li co prin ci pal men te em ques tão
de tão su bi do al can ce para a re li gião e tam bém para o Esta do, cre ia-me
V. Exa.

Re pi to a V. Exa. e as se gu ro-lhe que fui ar ras ta do pelo de ver ao
qual eu não po de ria fal tar sem gra ves re mor sos de cons ciên cia, e sem grande
des cré di to do meu ca rá ter epis co pal.

Fico oran do para que o Altís si mo ou tor gue a V. Exa. luz e for ça,
e de cla ro-me, como sem pre,

De V. Exa.

CARTA DE JOÃO ALFREDO DE OLIVEIRA A D. VITAL

Exa. e Rev ma. Sr. Bis po,
Per mi ta-me V.Exa. Rev ma. que eu lhe fale com a fran que za que

nos de ve mos como ami gos e que as cir cuns tân ci as exi gem.
Estou mu i to in qui e to com a ques tão ma çô ni ca e in fe liz men te

vejo que a ação do tem po não a tem mo di fi ca do. Re ce io que as ma ni fes ta -
ções de re sis tên cia a re so lu ções que to mou pros si gam e per tur bem a or dem
pú bli ca nes sa pro vín cia. Re ce io tam bém que  V. Exa. Rev ma. seja le va do
pela co e rên cia a esten der a to das as Irman da des a pro vi dên cia que já deu a
res pe i to de muitas e quan do isto acon te cer Deus sabe o que será. Pre ve jo
que a V. Exa. Rev ma. terá con tra si qua se toda a po pu la ção do Re ci fe, ani -
ma da pe las ade sões que vão che gan do de ou tras pro vín ci as.

Res pe i to os mo ti vos de cons ciên cia que V. Exa. Rev ma tem para
praticar os atos que têm le van ta do tan tos cla mo res e te nho o mais fir me
dese jo de não me achar em de sa cor do com V. Exa. Rev ma. em pro vi dên ci as 
que se jam pe di das e que eu deva dar, mas a mi nha po si ção é di fi cí li ma, des -
de que, se gun do o nos so di re i to, não pode ter exe cu ção no Impé rio as Bu las 
que es tão pla ci ta das.
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Te nho ou vi do a opi nião de pes so as in sus pe i tas, de bis pos e de
sa cer do tes res pe i tá ve is; eles re co nhe cem que V. Exa. Rev ma. está na re gra
canô ni ca, mas en ten dem que po dia ser di fe ren te a apli ca ção e até dis pensada.

Os jor na is têm pu bli ca do que eu sou ma çom, e não di zem a
verdade, por que fui ini ci a do, sim, há quin ze anos, mas com pa re ci so men te
a três ou qua tro ses sões logo de po is fiz quan to me pa re ceu su fi ci en te para
tran qüi li zar a mi nha cons ciên cia de ca tó li co. Não sou por tan to sus pe i to
quan do pen so, como qua se to dos pen sam, que a Ma ço na ria en tre nós é ino -
cen te e até be né fi ca a cer tos res pe i tos.

Ora, so ci e da des que es tão nes te caso e que de fato con tam em
seu grê mio as pes so as no tá ve is do país, e mais in flu en tes, bem po dem deixar 
de ser tra ta das com ri gor, que, sem pro ve i to para a re li gião, traz pe ri gos de
desa ca tos e de sor dens. Essas so ci e da des exis tem em to das as na ções ca tó licas,
to le ra das pelo Esta do e de i xa das em paz pe los bis pos, ape sar da pro i bi ção
da Igre ja.

A nos sa Cons ti tu i ção per mi te to das as re li giões com seu cul to
domés ti co ou par ti cu lar. Orga ni zam-se aqui so ci e da des com pos tas de
estran ge i ros para fins re li gi o sos di fe ren tes dos nos sos com au to ri za ção do
po der ci vil e fun ci o nam li vre men te. Qu an do isto acon te ce, não sei como
pode ria o Go ver no pro i bir as so ci e da des ma çô ni cas que se com põem os Ca -
tó licos que têm fins con trá ri os a re li gião do Impé rio e que, dado que os ti -
vessem, tra ba lham a por tas fe cha das.

O que V. Exa. Rev ma. diz res pe i to das Irman da des é em par te
exa to, mas des de que com pe te ao po der ci vil le gis lar a res pe i to de sua or -
ganiza ção e elas re gem-se por com pro mis sos em que in tervêm os dois
poderes, tem po ral e es pi ri tu al, du vi dam qua se to das as pes so as que te nho
con sul ta do, e ne gam mu i tas, que seja le gí ti mo o ato de V. Exa. Rev ma. man -
dan do eli mi nar os mem bros ma çons.

Ain da não há re so lu ção to ma da pelo Go ver no Impe ri al, eu te nho 
evi ta do to má-la em res pe i to a V. Exa. Rev ma., pela mu i ta con si de ra ção que
mere ce e que eu devo à au to ri da de ecle siás ti ca; mas não sei até quan do
pode rei es qui var-me da in ter ven ção que é so li ci ta da e que os fa tos po dem
tor nar ur gen te e in dis pen sá vel.

Nes tas cir cuns tân ci as, e che io de ver da de i ra afli ção, ve nho ro gar
a V. Exa. Rev ma. que co gi te me i os de nada adi an tar na ques tão e de moderar
a opo si ção até que, pelo tem po, pela re fle xão, ou por meio de pro vi dên ci as
mais opor tu nas ces se para o Go ver no a obri ga ção de con ju rar os pe ri gos de
or dem pú bli ca e se ofe re ça a V. Exa. Rev ma. oca sião de con se guir de suas
ove lhas pa ci fi ca men te, pela au to ri da de mo ral da Igre ja, que lhe ace i tem os
con se lhos e de ter mi na ções. O tem po é gran de re mé dio e o que em cer tas
oca siões e cir cuns tân ci as le van ta re sis tên cia e cla mo res ge ra is em ou tras se
faz com gran de fa ci li da de, com um só ato, com uma só pa la vra.
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Falo a V. Exa. Rev ma. como fi lho obe di en te, como ami go de dicado; 
cre ia nos meus mais pu ros sen ti men tos; é le va do por eles que eu lhe en de -
re ço a sú pli ca cons tan te des ta car ta e con fio na sua efi cá cia da pru dên cia e
do pa tri o tis mo de V. Exa. Rev ma.

Sou com o ma i or res pe i to de V. Exa. Rev ma. ami go fiel e obe di -
en te cri a do, João Alfre do Cor re ia de Oli ve i ra.

CARTA DE D. VITAL A JOÃO ALFREDO DE OLIVEIRA

Exmo. Sr. Con se lhe i ro, apres so-me a res pon der a car ta de V. Exa.
da ta da de 15 do cor ren te.

Agra de cen do do ín ti mo d’alma a fran que za e de li ca de za com
que V. Exa. se dig nou de es cre ver-me pela li cen ça a V. Exa. para apre sen -
tar-lhe com igual lha ne za e aber tu ra de co ra ção al gu mas bre ves re fle xões
mais no in tu i to de fa zer pa ten tes a V. Exa. os meus sen ti men tos que de
advo gar a ca u sa pró pria.

Nun ca me res tou dú vi da acer ca dos em ba ra ços e sé ri as di fi cul -
da des em que ia a ques tão ma çô ni ca co lo car a V. Exa. Com pre en di-os e me -
di-os des de que aten di para a cir cuns tân cia de, sen do V. Exa. ca tó li co, fa zer
par te de um Mi nis té rio cujo Pre si den te é Grão-Mestre de uma das frac ções
ma çô ni cas do Impé rio.

De an te mão, sen ti pro fun da e vi va men te as afli ções que V. Exa.
ia ex pe ri men tar. Mas que fa zer, di an te do de ver?

Des de que aqui che guei, Exmo. Sr., a Ma ço na ria me ofe re ceu um 
di le ma ter rí vel: ou ace i tar a luta, cum pri ndo os de ve res de Bis po ca tó li co, e
pas sar por im pru den te, pre ci pi ta do e te me rá rio, o que é mu i to con sen tâ neo
com a mi nha ida de; ou en tão fe char os olhos a tudo, tran si gir com a cons -
ciên cia e re sig nar-me a ser um Bis po ne gli gen te, pu si lâ ni me e cul pa do (isto
foi con fes sa do pe los pró pri os ma çons).

Eu ti nha de ad mi tir ine vi ta vel men te um dos dois prin cí pi os, e
daí fa zer di ma nar todo o meu epis co pa do. Enquan to me foi pos sí vel, sem
cul pa bi li da de, pe ran te Deus, de cli nei de pro nun ci ar-me. Mas afi nal vi-me
na dura ne ces si da de de es co lher e não he si tei em op tar, como era de de ver,
pela pri me i ra par te do di le ma.

Qu an do mes mo já fos se eu um bis po oc ta ge ná rio, ten do ape nas
al guns dias de vida, não tra i ria os de ve res da mi nha mis são; quan to mais
tendo ain da tal vez uma lon ga pe re gri na ção a fa zer? Que ter rí vel pers pec tiva,
Exmo. Sr.! Um lon go epis co pa do in gló rio e cri mi no so, pe ran te Deus, se bem 
que glo ri o so aos olhos dos ho mens pela con des cen dên cia e frou xi dão.

De ma is, es tou cer to que V. Exa. re fe ren dan do o de cre to da
minha no me a ção per su a diu-se de que o ele i to se ria um bis po ca tó li co e
cum pri dor de seus de ve res, sem que, por cer to, não o te ria fe i to.
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Se a Ma ço na ria se ti ves se con ten ta do de tra ba lhar em suas lo jas
de por tas fe cha das, como diz V. Exa., nada te ria ha vi do. Mas para pro vo car
o Pre la do di o ce sa no, ela cri ou um pe rió di co, co me çou a ata car, in sul tar e
ne gar os dog mas de nos sa san ta re li gião, como pro vo em mi nha Pas to ral de 
2 de fe ve re i ro com do cu men tos ir re fra gá ve is, mos trou-se en fim de vi se i ra
alçada pu bli can do o nome de seus adep tos, to man do con tas à Igre ja e
forman do no seio das irman da des me sas à ma ço na ria.

Não fui per tur bar os ma çons em suas ofi ci nas, Exmo. Sr. Não saí
do re cin to da Igre ja da qual sou che fe. Não ques ti o no di re ta men te com os
ma çons, po rém sim com as irman da des. Não pre ten do ex ter mi nar a Ma ço -
na ria; in fe liz men te, nem os pró pri os mo nar cas já hoje o po dem fa zer; só
Deus. De se jo tão-somente que as ir man da des re a li zem o fim para que fo -
ram cri a das.

Entre tan to, pa re ce-me que a Ma ço na ria de via ser um pou co mais 
con se qüen te. Já que ela não re co nhe ce a au to ri da de da Igre ja, bra de mu i to
em bo ra con tra a Igre ja mas aban do ne-a, de i xe-a àque les que se pre zam de
fi lhos obe di en tes.

É ver da de, Exmo. Sr., que as irman da des se re gem por com pro -
mis sos apro va dos pe los dois po de res tem po ral e es pi ri tu al, po rém o que
lhes con fe re o ca rá ter re li gi o so é tão-somente a san ção des de, sem a qual,
como to dos sa bem, não são elas mais que so ci e da des me ra men te ci vis. E
descul pe-me V. Exa. a fran que za de di zer-lhe que, na par te re li gi o sa, o
poder tem po ral não é juiz com pe ten te.

Peço li cen ça a V. Exa. para não di zer co i sa al gu ma acer ca da opi -
nião dos bis pos e sa cer do tes que jul gam dis pen sá vel a apli ca ção das bu las
con de nan do a Ma ço na ria.

Ape sar da ne ga ção do be ne plá ci to, a Ma ço na ria en tre nós está
con de na da por mu i tas ra zões que de ou tra oca sião po de rei ci tar, se V. Exa.
as sim jul gar con ve ni en te. Por ora, li mi to-me a di zer a V. Exa. que na alo cu -
ção de 25 de se tem bro de 1865 o San to Pa dre de cla rou for mal men te con de -
na da a Ma ço na ria até mes mo nos pa í ses em que é to le ra da pelo po der se cu -
lar. E isto bas ta para um ca tó li co.

A Ma ço na ria, Exmo. Sr., tem mo vi do céu e ter ra, tem fe i to pro -
tes tos e ape la ções, tem fi nal men te en vi da do to dos os me i os para de sa u -
torar-me. Eu, pelo con trá rio, con quan to te nha re ce bi do mu i tos atos de ade são,
com mi lha res de as si na tu ras de le i gos, e te nha a me lhor gen te des ta ci da de
a meu fa vor, con fi a do na jus ti ça da ca u sa que de fen do, e nos sen ti men tos
re li gi o sos de V. Exa. até o pre sen te me hei con ser va do em si lên cio.

Mas já vou co nhe cen do que este meu silên cio é pre ju di ci al à causa
da Igre ja. A car ta de V. Exa. me de i xa en tre ver, a me nos que eu não te nha
com pre en di do, de vi da men te, que se eu con ti nu ar na re so lu ção to ma da, talvez
a re so lu ção do Go ver no Impe ri al me seja des fa vo rá vel.
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Mu i to me cus ta crer, Exmo. Sr. que o mes mo que há tão pou co
tem po as si nou o meu de cre to de no me a ção la vre ago ra a sen ten ça da mi nha
de sa u to ri za ção. 

To da via, se tal acon te cer, rogo en ca re ci da men te a V. Exa. como
bom ami go, la vre an tes o meu de cre to de pri são e de os tra cis mo, por que o
apo io pres ta do à Ma ço na ria pelo Go ver no Impe ri al, não me fa zen do de
modo al gum ce der, dará in fa li vel men te oca sião a con fli tos la men tá ve is.

Com pre en da V.Exa. que esta ques tão é de vida ou de mor te para 
a Igre ja bra si le i ra; cum pre-nos an tes ar car com os ma i o res sa cri fí ci os que
afrou xar. Pro ce de rei sem pre com mu i ta cal ma, pru dên cia e va gar, po rém
ce der ou não ir avan te é im pos sí vel. Não há meio ter mo. Se V. Exa. pre vê
que não pode apo i ar-me e que a mi nha re sis tên cia vai dar lu gar a ce nas tris -
tes, con ju re mos a tem pes ta de en quan to é tem po. E para isso só co nhe ço um
meio: peça o Go ver no Impe ri al à San ta Sé que me man de para o meu con -
ven to quan to an tes.

Po rém esta me di da pou co adi an ta ao Go ver no. Se eu fos se po lí ti -
co ou de mais ida de, di ria que séri as per tur ba ções da or dem pú bli ca es tão
imi nen tes em qua se todo o Bra sil e são ine vi tá ve is, ape sar da mi nha
prudên cia; a ca u sa re ser vo-me para di zê-la a V. Exa. pes so al men te, quan do
ti ver en se jo.

Peço a V. Exa. que não se ad mi re da mi nha ex ces si va fran que za.
Na oca sião pre sen te, não es cre vo ao Exmo. Sr. Mi nis tro do Impé rio; es cre vo 
con fi den ci al men te a um ami go, e a um ami go diz-se a ver da de in te i ra, sem
re bu ços. Em ques tão des te al can ce e mag ni tu de, toda a fran que za en tre
ami gos não é de ma is.

Não de sa ni mo: pelo con trá rio, mu i to es pe ro da ami za de e dos
sen ti men tos re li gi o sos de V. Ex., de po is do auxí lio di vi no.

Cre io V. Exa. na sin ce ra ami za de e in te i ra de di ca ção de quem é 
De V. Exa.
D. Frei Vi tal, Bis po de Olin da.

CARTA DE PIO IX A D. VITAL

Ve ne rá vel Irmão, Sa ú de e Bên ção Apos tó li ca. Por tua aten ci o sís -
si ma car ta de 24 de ja ne i ro úl ti mo, nos pro fes sas tua fiel e sin ce ra obe diên cia e
com am plís si ma de cla ra ção ates tas que nada mais do que ela tens a pe i to.
Nós, Ve ne rá vel Irmão, nun ca ab so lu ta men te du vi da mos des ta tua ex ce len te
von ta de, e nada de se ja mos do que, se al gum cu i da do por esta ca u sa te
an gus ti as, o lan ces fora.

Nem só, po rém, na dita car ta nos ex pões teus ob se qui o sos sen ti -
men tos, e te mos tras pron tís si mo a fa zer tudo aqui lo que por Nos so Car de al
Se cre tá rio de Esta do, em car ta de 18 de de zem bro do ano pas sa do, te foi
sig ni fi ca do por nos sa au to ri da de, per gun tas a Nos sa de ci são so bre mu i tas
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co i sas, pe din do hu mil de men te que de ves se guir no pôr em prá ti ca as Nos sas
dis po si ções con ti das na re fe ri da car ta.

A este res pe i to, Ve ne rá vel Irmão, jul ga mos de ver sig ni fi car-te
que, não po den do as ins tru ções que pe dis te ser me nos nes tas cir cuns tâncias,
pois, para a exa ta exe cu ção de las, se re fe ria teu tra ba lho e ação pes so al.

Entre tan to, quan do fre me tão gran de tem pes ta de, é ne ces sá rio –
Ve ne rá vel Irmão – que com ora ção as sí dua e âni mo che io de co bran ça es pe -
re mos os tem pos e ins tan tes que o Pai Ce les te pôs em seu po der.

Nes ta ex pec ta ti va, con for te-se teu co ra ção e con ta com o Se nhor
que é nos so au xi li a dor e pro te tor, e não per mi tirá se jam afli gi dos em de ma -
sia os que nele põem sua es pe ran ça, nem po de rá cer rar o ou vi do às vozes
de sua ca rís si ma es pe ra, que cla ma con tra os que a têm an gus ti a do.

Fi nal men te, pe din do para ti a ple ni tu de de to das as gra ças, e a
abun dân cia das con so la ções ce les tes, e ao mes mo tem po para o teu fiel re -
ba nho a guar da e o au xi lio do Prín ci pe dos Pas to res, com mu i to amor no
Senhor te da mos a ti, a teu Cle ro e fiéis, a Bênção Apos tó li ca sa í da do intimo
de Nos so Co ra ção.

Roma, do Va ti ca no, 4 de mar ço de 1874, Pio Papa Nono.

CARTA DO IMPERADOR A CAXIAS

Se nhor Ca xi as,
Entre gar-lhe-ei a ex po si ção amanhã que tal vez nos en con tre mos. 

Tudo dis se no sen ti do de mi nha opi nião, con trá ria à do Mi nis tro, po rém
enten di que este não de via re ti rar-se.

Ain da ob ser vo que pro ces sos pelo não le van ta men to dos in ter di tos 
não se ri am abs con sos dos efe i tos da anis tia. O não-le van ta men to dos in ter -
di tos foi por to dos os mi nis tros con si de ra do cri me. Se ele con ti nu ar, con ti -
nu a rá o ato cri mi no so. Se pro du zir os seus efe i tos e a anis tia é o es que ci -
men to que só se pode dar a res pe i to do pas sa do e não do fu tu ro.

Essa ques tão é gra ve, e por isso re ser vo, ao me nos, o meu modo
de pen sar so bre ela.

Faço vo tos para que as in ten ções do Mi nis té rio se jam com pen -
sadas pe los re sul ta dos do ato de anis tia, mas não te nho es pe ran ça dis to.
Nunca me agra da ram os pro ces sos, mas só vi e vejo dois me i os de sol ver a
ques tão dos bis pos com uma ener gia leal e cons tan te que faça a  Cú ria Ro -
ma na re ce ar as con se qüên ci as do erro dos bis pos, ou uma se pa ra ção em bo -
ra não de cla ra da, en tre o Esta do e a Igre ja, o que sem pre pro cu rei e pro cu rei 
evi tar, en quan to não o exi gir a in de pen dên cia e, por tan to, a dig ni da de do
po der ci vil. Dom Pe dro II.

Eis o De cre to de Anis tia
“De cre to nº 5.993 to man do em con si de ra ção a pro pos ta que me

fez o meu Con se lho de Mi nis tros e ten do so bre ela ou vi do o Con se lho de
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Esta do, hei por bem, no exer cí cio da atri bu i ção que me con fe re o ar ti go 101,
pa rá gra fo 9 da Cons ti tu i ção, de cre tar o se guin te –

Arti go úni co. Fi cam anis ti a dos os bis pos, go ver na do res e ou tros
ecle siás ti cos das di o ce ses de Olin da e Pará que se acham en vol vi dos no
con fli to sus ci ta do em con se qüên cia dos in ter di tos pos tos a al gu mas irman -
da des das re fe ri das di o ce ses, e em perpé tuo silên cio os pro ces sos que por
esse mo ti vo te nham sido ins ta u ra dos.

Di o go Ve lho Ca val can ti de Albu quer que, do meu Con se lho,
Minis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Jus ti ça, as sim o te nha aten -
di do e faça exe cu tar.

Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 17 de se tem bro de 1875, 54º da Inde -
pen dên cia e do Impé rio, com a ru bri ca da Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, Di o go
Ve lho Ca val can ti de Albu quer que.

Extra í do de VILAÇA, Antô nio Car los. His tó ria da Qu es tão Re li gi o sa no Bra sil. Rio de Ja ne i ro,
Livra ria Fran cis co Alves Edi to ra. 1974. Págs. 37-39.
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109.2– RESPOSTA DO BISPO DE OLINDA, D. VITAL MARIA 
DE OLIVEIRA, À RESOLUÇÃO DO

 GOVERNO IMPERIAL (6 JULHO 1873)

Pa lá cio da So le da de, 6 de ju lho de 1873. – Ilmo e Exmo. Sr. – Há de -
ze no ve sé cu los, os após to los de Je sus Cris to, dos qua is, a des pe i to
de toda a mi nha in dig ni da de, não de i xo de ser su ces sor, re ce be ram

de au to ri da des não cons ti tu í das por Deus para jul gar e le gis lar em ma té ri as 
ati nen tes à re li gião cris tã, or dem ex pres sa de não con ti nu ar a en si nar em
nome de um ju deu cru ci fi ca do o que era es tul tí cia para uns e es cân da lo
para ou tros; re ce be ram or dem ter mi nan te de não con ti nu ar a fa zer aqui lo
que para eles era obri ga ção ab so lu ta, de ver im pres cin dí vel, im pos to pelo
Fi lho de Deus. 

Eles, po rém, que não ha vi am es tu da do a re li gião de Je sus Cris to
na es co la dos sa cer do tes e su mos pon tí fi ces da lei ju da i ca, e mu i to me nos
nas doze tá bu as ro ma nas, se não no en si no su bli me, di re ta men te ema na do
dos lá bi os do di vi no mes tre; eles que não sa bi am dar de fi ni ções en ge nho sas,
fa zer dis tin ções su tis, nem for mu lar ar gu men tos de sor te al gu ma, mas
con vic tos de sua au to ri da de e in fa li bi li da de, res pon de ram em pa la vras cla ras,
sim ples e ao mes mo tem po che i as de pro fun dís si ma dou tri na: Obe di re
op por tet Deo ma gis quam ho mi ni bus (Act. 5:29); e con ti nu a ram, como se ne nhu ma 
or dem ti ves se re ce bi do em con trá rio. 

É este, Exm. Se nhor, o no bre e san to mo de lo que, du ran te a lon -
ga sé rie de de ze no ve sé cu los, sem pre ti ve ram di an te dos olhos os su ces so -
res dos após to los, to das as ve zes que lhes foi mis ter res pon der aos po de res
da ter ra, que não ten do re ce bi do de Je sus Cris to mis são para jul gar e de ci -
dir em ma té ri as ecle siás ti cas, ne las ten ta rem in ge rir-se. 

Des de o gran de e pi ís si mo Cons tan ti no, até os nos sos dias – Obe -
di re op por tet Deo ma gis quam ho mi ni bus – foi a cons tan te res pos ta dada pe los
Bis pos; dig nos des te nome, aos prín ci pes do sé cu lo, sem pre que pre ten de ram 
es tes in si nu ar-se no go ver no da igre ja de Deus, es ta be le ci da não so bre Ti bé rio,
mas so bre Pe dro, so bre os após to los e seus su ces so res até a con su ma ção dos 
sé cu los. 



Eis que, de ze no ve sé cu los de po is, o hu mil de Bis po de Olin da,
su ces sor dos após to los, pos to que in dig no, e de tan tos bis pos ve ne ran dos,
fiéis e glo ri o sos imi ta do res da que les, re ce beu, em data de 22 de ju nho des te
ano do Se nhor, de 1873, por in ter mé dio de V. Ex.a, or dem de des fa zer o
que, em de sem pe nho de seu sa gra do mi nis té rio, fi ze ra em ma té ria re li gi o sa, 
e por con se guin te de sua al ça da, sem de modo al gum ul tra pas sar os li mi tes
de suas atri bu i ções; re ce beu or dem de não aten der às ve ne rá ve is pres cri ções
do vi gá rio de Je sus Cris to. 

Que seja or dem, cla ra men te, re ve lam já as pa la vras em pre ga das
em sen ti do im pe ra ti vo, já o pra zo fa tal de um mês para de cla rar de ne nhum 
efe i to a pena de in ter di ção lan ça da so bre ir man da des que, obli te ran do a
san ti da de e o fim au gus to de sua pri mi ti va ins ti tu i ção, cal çan do aos pés as
leis da san ta igre ja, ad mi ram, e ain da con ser vam em seu seio, não obs tan te
to das as ad mo es ta ções, ho mens que es tão se pa ra dos da co mu nhão dos fiéis
pela gra ve pena de ex co mu nhão ma i or. 

Que esta or dem ver se so bre ma té ria re li gi o sa, é o que nin guém,
de boa-fé, pode ne gar. Por quan to, não sei se de pro pó si to de li be ra do, ou
por ad mi rá vel dis po si ção da di vi na pro vi dên cia o mes mo ofí cio, que tive a
hon ra de re ce ber, con fes sa tra tar-se de, uma pena es pi ri tu al, co mi na da pela
au to ri da de ecle siás ti ca con tra uma cor po ra ção re li gi o sa; e à fren te des sa
peça, no tá vel a mu i tos res pe i tos, lê-se, no ór gão ofi ci al, que es tam pou-a em
suas co lu nas, a se guin te epí gra fe: 

MINISTÉRIO DO IMPÉRIO

Qu es tão Re li gi o sa

Logo, é ver da de in con tras tá vel ser a or dem so bre ma té ria re li gi o sa; 
logo, é ver da de ad mi ti da e ex pli ci ta men te con fes sa da pelo pró prio Go ver no 
Impe ri al, pre ten der o mes mo go ver no de fi nir, le gis lar e man dar em ma té ria 
re li gi o sa. 

Tal vez a al guém lem bre re pli car que no avi so de 12 de ju nho
pró xi mo pas sa do acha va-se cla ra men te de fi ni do que a ma té ria em dis cus são
não é pu ra men te re li gi o sa; mas sim mis ta, re li gi o sa e ci vil ao mes mo tem po. 
Nes te caso, Exmo se nhor, com todo o res pe i to e aca ta men to, de vi dos aos al tos
po de res do Esta do, ouso fa zer no tar que o Go ver no Impe ri al caiu em um
equi vo co ma ni fes to e evi den te. 

Com efe i to, se a ma té ria em ques tão é mis ta, como ad mi te e so le -
ne men te re co nhe ce o Go ver no Impe ri al, se gue-se que de fi nir e de ci dir no
caso ver ten te não é atri bu i ção de um dos dois po de res so men te, mas de am bos 
ao mes mo tem po, do re li gi o so e do ci vil. Isto pa re ce-me de fa cí li ma in tu i ção 
para to dos. 

Entre tan to, o Go ver no Impe ri al dis cur sa do modo se guin te: 
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As ir man da des, cor po ra ções re li gi o sas, es ta be le ci das no in tu i to
de mais fá cil e co mo da men te al can çar a eter na sal va ção, pro mo ver e au xi li ar o
cul to ex ter no, não são ma té ria pu ra men te es pi ri tu al; po rém mis ta de es pi ri -
tu al e tem po ral. 

Logo, é ex clu si va com pe tên cia do Po der ci vil de ci dir se ao ex co -
mun ga do, que por isso não per ten ce à Igre ja de Je sus cris to, fora da qual
nin guém pode sal var-se, é per mi ti do ou não fa zer par te des sas Irman da das.

É esta a úni ca ila ção que se pode ti rar do ato mi nis te ri al de 12 de
ju nho pró xi mo pas sa do. 

Mas, Exmo Se nhor, aten ci o sa men te pon de ro a V. Exa que o
conse qüen te des te en ti me ma não di ma na do an te ce den te. Por quan to, se a
ma té ria de ba ti da é mis ta, está cla ro que o bis po tem pelo me nos tan to direito
de nela le gis lar e de fi nir, quan to tem o po der ci vil. Se este ti ver ra zões valiosas
para su por que a so lu ção da au to ri da de di o ce sa na não fora pa u ta da pe las
regras da jus ti ça, as sis te-lhe ple no di re i to de ape lar para o ro ma no pon tí fice,
juiz in fa lí vel; nun ca, po rém, de ve rá de ci dir por si só e como úni ca au to ri dade
compe ten te. Mas, en fim, V. Exa sig ni fi cou-me que Sua Ma jes ta de o Impe -
rador, a quem tri bu to o ma i or res pe i to, ve ne ra ção e aca ta men to, me or de na
a mim, hu mil de su ces sor dos após to los, que em ma té ria re li gi o sa, ou para
me lhor di zer, ques tão re li gi o sa, se gun do a con fis são pú bli ca do Go ver no
Impe ri al, de i xe de fa zer aqui lo que o vi gá rio de Je sus Cris to me en si na
ser de ver inde cli ná vel. 

E que res pos ta em se me lhan te con jun tu ra deve des pren der-se
dos lá bi os de um bis po ca tó li co? 

Ou tra não deve, nem pode ser se não a dos Após to los e seus
pre cla ros su ces so res: – Obe di re op por tet Deo ma gis qumn ho mi ni bus. 

Des va ne ço-me em re co nhe cer no au gus to Mo nar ca em cu jas
mãos im pe ri a is se acham de po si ta dos os des ti nos da Na ção bra si le i ra, o
meu úni co e le gi ti mo so be ra no na or dem tem po ral; e com a mais per fe i ta sub -
mis são, obe diên cia, do ci li da de e sa tis fa ção es me rar-me-ei em cum prir so lí ci -
to e pres su ro so os seus im pe ri a is res cri tos, to das as ve zes que não sa i am da
es fe ra do do mí nio tem po ral, nem es te jam em opo si ção com as di vi nas cons -
ti tu i ções da igre ja de Deus. 

Mas, des de que para obe de cer às or dens de Sua Ma jes ta de Impe -
ri al me seja pre ci so fa zer o sa cri fi co de mi nha cons ciên cia de bis po ca tó li co,
apos tó li co, ro ma no, e de so be de cer ao au gus to vi gá rio de Je sus Cris to, não
va ci la rei um só ins tan te em res pon der com o san to e exí mio bis po de Mi lão:

“Se sua Ma jes ta de o Impe ra dor me pe dir as mi nhas fa cul da des,
o ser vi ço de mi nha obs cu ra pes soa, até a pró pria vida, tudo, tudo está à sua
dis po si ção; tudo aban do na rei, por que a nada te nho ape go. Com sumo pra zer
der ra ma rei meu san gue pela Igre ja. Qu an to, po rém, ao sa gra do de pó si to
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que me foi con fi a do e que per ten ce a Deus e à sua igre ja, não pos so, nem
devo ce der, e ja ma is ce de rei.” 

Aqui eu da ria por ter mi na da a mi nha res pos ta, se não ti ves se
que fa zer al gu mas pon de ra ções ao pa re cer do ilus tra do Con se lho de Esta do,
que V. Exa se dig nou en vi ar-me, e so bre o qual ba se ia-se o avi so de 12 de
ju nho fin do. 

Peço, por con se guin te, hu mil de men te li cen ça para sub me ter à
es cla re ci da apre ci a ção de V. Exa al gu mas bre ves re fle xões acer ca das dou -
tri nas nele con sig na das. 

I

Não é pre ci so gran de es for ço, Exmo Se nhor, para de mons trar
que os fra cos ali cer ces em que se fir ma a re so lu ção do Go ver no Impe ri al
não po dem sus ten tar de modo al gum o edi fí cio so bre eles le van ta do. 

A qua tro po de mos re du zir os fun da men tos em que se es tri ba a
re so lu ção do Go ver no Impe ri al. 

lº) Sem o be ne plá ci to do po der ci vil não po dem as leis da igre ja
ter for ça obri ga tó ria. 

2º) Pode-se re cor rer ao Tri bu nal Ecle siás ti co para a Co roa. 
3º) As ir man da des são ma té ria mis ta. 
4º) A ma ço na ria é uma so ci e da de ino fen si va. 
Con fes so in ge nu a men te a V. Exa que me ad mi rou ver re pe ti das,

como ver da de i ras, dou tri nas que há 19 sé cu los os pa pas e os bis pos têm
sem pre en si na do se rem er rô ne as. Asse gu ro a V. Ex.a que tudo aqui lo que o
ilus tra do Con se lho de Esta do pon de rou a S. M, o Impe ra dor e me foi co mu -
ni ca do, está fi el men te con sig na do nas obras de to dos os ga li ca nos e de to dos
os re ga lis tas an ti gos e mo der nos; tudo já foi ca bal men te con fu ta do pe los
teó lo gos e ca no nis tas or to do xos: tudo já foi ex pres sa men te con de na do pela
San ta Sé Apos tó li ca e mes tra in fa lí vel da ver da de e Juiz in de fec tí vel do
en si no ca tó li co. 

Pro fun da men te pe na li za do por ver o go ver no de um país ca tó li co,
qual o nos so, afas tar-se do en si no puro, sa lu tar e vi vi fi ca dor da igre ja de
Deus para abra çar dou tri nas já so le ne men te re pro va das, cum pro um de ver
de cons ciên cia ex pon do as ver da des in con cus sas, os sãos prin cí pi os pro fes -
sa dos e en si na dos pela es po sa ima cu la da de Je sus Cris to, a quem in cum be
di ri gir os po vos e as na ções no ca mi nho da ver da de e da vida eter na. Ego
sum via, ve ri tas et vita (Joan,14:16). 

Instan ta ne a men te su pli co a V. Exa. se dig ne des cul par-me se na
ex po si ção da dou tri na ca tó li ca, de que me acho in ti ma men te com pe ne tra do, 
es ca par-me al gu ma ex pres são me nos de li ca da. Bis po, sem em bar go de mi nha
má xi ma in su fi ciên cia, su ces sor dos após to los, cuja lin gua gem lha na, cla ra e
con ci sa fora sem pre a mais fiel ex pres são da ver da de: Est, et; non, non (Mat.
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5:37), hu mil de re li gi o so, des co nhe ce dor das pre ca u ções ora tó ri as, dos ar ti fí ci os,
de li ca de zas e for mas gra ci o sas da re tó ri ca, de i xo-me le var pela in tu i ção da
ver da de, de que me sin to no todo pos su í do, sem cu rar da for ma. 

II
1º) Ne ces si da de do pla cet. 
2º) Re cur so à co roa. 
Exmo. Se nhor, so bre o mes mo prin cí pi os es sen ci al men te he te ro -

do xo po si ti va men te con de na do apo i am-se am bas es tas dou tri nas, igual -
men te he te ro do xas e con de na das, o qual con sis te no fal so con ce i to que for -
mam al guns acer ca da na tu re za da igre ja de Je sus cris to e das re la ções que
en tre ela e o Esta do exis tem.  

O que seja, po rém, a igre ja de Je sus Cris to e qua is as suas re la ções
com o Esta do, é ma té ria, Exm. Se nhor, que não de ve mos nem po de mos
es tu dar nos Ju ris con sul tos por tu gue ses e fran ce ses; nem tão pou co em cer tos
ca no nis tas pri va dos, con de na dos pela san ta igre ja e que es tão mu i tís si mo
lon ge de se rem in fa lí ve is. 

Que va lor po dem ter aos olhos de um bis po ca tó li co as opi niões
par ti cu la res de Bor ges Car ne i ro, Co e lho Sam pa io, Melo Fre i re, Pe re i ra e
Sou sa, Vi vi en, Por ta lis, Du pin, Be ug not e ou tros que sus ten tam a ne ces si da de
do be ne plá ci to e do re cur so à co roa, quan do a igre ja de Deus, mes tra e dou -
to ra in fa lí vel do en si no ca tó li co, ana te ma ti za tais dou tri nas e de cla ra-as
con tra ri as à ver da de re ve la da? 

Não foi a car ne i ro nem a Du pin; não foi a Pit hou, nem a
Van-Espen; não foi aos Prín ci pes, nem aos seus mi nis tros a quem man dou o 
di vi no mes tre que os bis pos ou vis sem para co nhe cer, sem pe ri go de er rar, a 
ver da de por ele en si na da. 

Foi à igre ja, Exm. Se nhor, que Je sus Cris to nos de i xou a nós bis pos
e a todo o ho mem que qui ser ser ver da de i ro cris tão, como in tér pre te e mes -
tra in fa lí vel da sua dou tri na, Eun tes do ce te, não o dis se o Fi lho de Deus a Ti bé -
rio, nem a Se ja no, seu mi nis tro não o dis se ao Se na do, nem ao povo ro ma -
no; não o dis se aos Escri bas, nem aos Fa ri se us, nem aos dou to res da lei; não 
o dis se aos sá bi os, nem aos po de ro sos de en tão; mas sim aos após to los e
seus su ces so res até  o fim dos tem pos. 

Foi a Pe dro e aos doze após to los cum Pe tro et sub Pe tro que o di vi no 
sal va dor trans fe riu todo o seu po der. – “Todo po der me foi dado no céu e
na ter ra. Ide, pois, pre gai pelo mun do uni ver so, en si nan do aos ho mens a
ob ser var a to das as co i sas que vos pres cre vi. Quem acre di tar será sal vo, e
quem não acre di tar será con de na do. Quem vos ouve, a mim ouve; quem
vos des pre za, a mim des pre za. Tudo o que li gar des so bre a ter ra, será li ga do
tam bém no céu; e tudo quan to de sa tar des na ter ra, será tam bém des li ga do
no céu.” Foi a Pe dro que Je sus Cris to dis se: Pas ce anoe meos, pace oves meas.
Con fin na fra tes tuos. Qo a o e un que sol ve ris su per ter ram erunt soluta li ga ta et in

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  529



ca e lis; qu aec cun que li ga ve ris su per temm eru na li ga ta in ca e lis. Tu es Pe trus et su -
per hanc pe tram edi fi ca bo Ee cle si aln meam. 

Não dis se o Fi lho de Deus: Pas ce ag noe meos pas ce oves meas si
bo num vi sum fu e tit Impe ra tori: não dis se: “Quid quid li ga veris su per ter ran erit
li ga tum et in ca e lis, si bene pla cu rit Impe ra to ri; não dis se: Qui non cre di derit,
eo ne na bi tur, si ta men Impe ra tor cre den da esse per mi se rit. 

Não, Exmo. Se nhor, todo o en si no da Igre ja é ver da de eter na,
quer ao, prín ci pe agra de, quer não; quer a Cé sar apra za ou de i xe de apra -
zer; todo aque le que não acre di tar no en si no da igre ja do cen te e não obe de cer 
as suas leis e man da men tos, de i xa de ser cris tão con dem na bi tur !!! 

Con vém, por tan to, de i xar mos em sos se go to dos os ju ris con sultos,
to dos os ca no nis tas pri va dos, to das as leis ci vis, to dos os al va rás dos Reis
de Por tu gal, vis to como to dos nós, bis pos e go ver no de ve mos jun ta men te
rece ber a ver da de re ve la da da boca da san ta ma dre igre ja, isto é, da San ta Sé
Apos tó li ca, dos Con cí li os Ecu mê ni cos e da tra di ção ca tó li ca dos san tos pa dres.

Seja-me per mi ti da a se guin te per gun ta: Cré o go ver no de meu
país que toda a dou tri na en si na da pela san ta igre ja é dou tri na de Je sus Cris to,
e que toda a dou tri na por ela con de na da é con trá ria à re ve la ção? 

Se crê, a con clu são é ób via; se po rém não crê, não é ca tó li co; e
nes te caso, com o ma i or res pe i to e aca ta men to, ouso di zer a V. Exa. que
ne nhum bis po ca tó li co deve re ce ber so bre a re li gião ca tó li ca o en si no de um 
go ver no aca tó li co. 

Fe che mos, pois, os li vros des tes ca no nis tas pri va dos, e ou ça mos
a dou tri na da san ta igre ja de Deus, ou ça mos a úl ti ma pa la vra da que la que é 
a her de i ra, ou an tes, a re pre sen tan te de Je sus Cris to so bre a ter ra, por in ter -
mé dio da qual o nos so ado rá vel re den tor con ti nua a sua mis são di vi na.
Ou ça mos a sua voz, por que ela, como Je sus Cris to, tes ti mo ni um per hi bet de
se me tip sa; é in fa lí vel, é im pe cá vel, não pode en ga nar-se nem en ga nar-nos.
Mas, o que en si na a igre ja a pro pó si to de nos sa ques tão? 

Ensi na: 1º) que ela não é co lé gio nem so ci e da de par ti cu lar, for man -
do par te in te gran te do Impé rio e re ce ben do sua au to ri da de do po der ci vil,
como he re ti ca men te pre ten dem os Jan se nis tas, os Ga li ca nos par la men ta res,
os Re ga lis tas, à cuja ca te go ria per ten cem os Van-Espen, os Fe bro nio, os Du -
pin, os Qu es ner, os Tam bun ni e com pro fun do sen ti men to acres cen to o
nome do nos so caro e ilus tre pa trí cio Mon te, que tam bém sus ten tou (não
por ma lí cia, se não por ter ido ha u rir na fon te im pu ra da que les es cri to res)
dou tri nas que já es tão con de na das pela San ta Sé, como a dos ou tros ca no nis tas
he te ro do xos. Ensi na, pelo con trá rio, que é uma so ci e da de vere et pro prie;
so ci e da de per fe i ta e in te i ra men te li vre, so ci e da de que tem po der pe las
for ças pró pri as e cons tan tes, con fe ri das pelo seu Di vi no fun da dor. (Sylla bus 
prop. 19). 
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Ensi na: 2º) que não per ten ce ao po der ci vil de fi nir qua is se jam os 
di re i tos dela, nem tra çar os li mi tes den tro dos qua is pode exer cê-los (Sylla -
bus prop. 19). 

Ensi na: 3º) (te nho a hon ra de re cla mar toda aten ção de V. Exa:
para este tó pi co), que é erro con trá rio à re ve la ção o que o Go ver no Impe ri al
sus ten tou em seu ofí cio de 12 de ju nho úl ti mo, a sa ber que “não é lí ci to aos
Bis pos sem pré via li cen ça do go ver no, pu bli car se quer as le tras apos tó li cas” 
(Sylla bus prop. 28), e que ao po der ci vil per ten ce um po der in di re to e ne ga ti vo 
so bre as co i sas sa gra das, per ten ce-lhe não só o di re i to que se cha ma –
Exe qua tur— se não tam bém o di re i to mu ti la do – Ab abu su. (Sylla bus prop. 48) 

A Igre ja é to tal men te in de pen den te do Po der Ci vil. “Ne te, Impe -
ra tor, ecle si as ti cis re bus com mis ce as, tibi Deos sa e cu la ria tra di dit, no bis ec cle si as ti ca
con cre di dit. Ne ec cle si as ti cas res pes sum da ret, non Ro ma num Impe ri um – cum ec -
cle si as ti cis sta tu tis com mis ce ret.” Assim fa la ram ao Impe ra dor os Bis pos S.
Pa u li no de Tre ve res, S. Lu ci fer de Ca gli a ri e S. Eu sé bio de Ver cel les. (S.
Athan, in Hist. Ari a nor mais 33, 34.) 

Ao mes mo Impe ra dor es cre via o gran de Osio de Cór do va: “Não
vos in tro me ta is nas co i sas ecle siás ti cas e não pre ten da is dar-nos or dens so bre
es tas ma té ri as; apren dei, an tes, de nós o que vós mes mos de ve is fa zer.” 

“Deus vos deu o Impé rio, e a nós con fi ou a igre ja, e as sim como
aque la que bus ca usur par o vos so po der Impe ri al con tra diz a or dem di vi na, 
as sim tam bém te mei to mar-vos cul pa do de um gran de cri me evo can do a
vos so Tri bu nal as ca u sas da igre ja de Deus. Está es cri to. – Dai a Cé sar o que é
de Cé sar e a Deus o que é de Deus. (Lib. n. 4.)” 

“Cer ta men te mu i to im por ta à pros pe ri da de de vos so Impé rio,
es cre via Fé lix III ao Impe ra dor Ze non, que vos apres se is em con for mar-vos
com a or dem es ta be le ci da na igre ja em vez de lhe subs ti tu ir pres cri ções de
um di re i to pu ra men te hu ma no”. 

“O que pre ten de is vós, o prín ci pe! Excla ma S. Gre gó rio Na zi an ze no
em sua ora ção XVIII, por ven tu ra a lei de Cris to não vos sub me teu ao meu
im pé rio, e ao meu tro no? Nós tam bém te mos um im pé rio, e tan to mais
per fe i to e su pe ri or ao vos so, quan to o es pí ri to à car ne, quan to o céu à ter ra.” 

Exm. Se nhor, pon do de par te as inú me ras au to ri da des dos papas,
con cí li os, san tos pa dres, dou to res da igre ja, bas ta ria ci tar as sem pre me -
moráve is pa la vras da Bula dog má ti ca Unam Sanc tum de Bo ni fá cio VIII –
Si de vi at ter re na po tes tas  ju di ca bi tur a po tes ta te spi ri tu a li, et de vi at spri tu a lis minor 
a suo su pe ri o ri si vero su pe ri or SOLO DEO, non ab ho mi ne po te rit judica ri. 

Em se gun do lu gar, não se pode ape lar do Tri bu nal Ecle siás ti co
para o Ci vil. Neo li cet ap pe la re a ju di ce et foro ec cle si as ti co ad ju di cem et fo rum
tan po ra le, cum hoc sit ap pe la re a ma jo re ad mi nus. Si cut enim se ha bet spi ri tus  ad
corpus et re gio spi ri tus ad re gi o ni cor po ris, sic pro por ti o na bi li ter Ju dex ec cle si as ti cus
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ad ju di cem ter re num et fo rum ec cle si as ti cum ad tem po ra le. (In ap pend. Con cil.
Cons tant.) 

Em ter ce i ro lu gar, qua is quer que se jam as leis e cons ti tu i ções de
um país, ne nhum va lor têm para a cons ciên cia, se fo rem con trá ri as às leis
apos tó li cas. De fen dant se quam tum vo lunt qui ejus modi sunt, sive per le gis si
ull ce sunt mun da nae, sive per con su e tu di nes mun da nas; ta men chris ti a ni sunt;
sci ant se in die ju di cii nec ro ma nis, nec sa li ces, nec gun do ba lis, sed di vi nis et
apos to li cis le gi bus ju di can dos. (In Epist. ad Re gem de cer cend. etc.) Eis como fa lam 
os bis pos fran ce ses e ale mães. 

Toda esta dou tri na, Exm. Se nhor, foi tão uni ver sal e cons tan te -
men te en si na da pela igre ja em to dos os tem pos e lu ga res, que não só os
con cí li os e os pa pas re pe ti ram-na sem pre, e to dos os bis pos pre ga ram-na a
seus re ba nhos, como até os mes mos Impe ra do res mais po de ro sos e cris tãos
não he si ta ram em con fes sá-la no tó ria e pu bli ca men te. 

Se aos Impe ra do res Te o dó sio e Va len ti ni a no, pe dir mos o seu pen -
sar a res pe i to, res pon der-nos-ão, como ou tro ra: 

“Des de os tem pos pri mi ti vos até o pre sen te, o que para nós sem -
pre de ci diu em ma té ria de re li gião fo ram os de cre tos dos san tís si mos pa -
dres e dos sa gra dos con cí li os, e não as leis de ne nhum prín ci pe. (Lab be,
Tom. III, Col. 4:33.) 

Se fo rem con sul ta dos, idên ti ca res pos ta da rão os Impe ra do res
Honó rio, Mar ci a no e Ba sí lio. Este no 8. Con cí lio Ecu mê ni co fa lou da ma neira
se guin te: “Em re la ção a vós, le i gos de qual quer dig ni da de que se ja is, nada
mais te nho a di zer-vos se não que de modo al gum vos é per mi ti do dis cu tir
em ma té ri as ecle siás ti cas: nulo modo vo bis li cet de ecle si as ti cis ca u sis ser mo nem
mo ve re, por que isto in cum be aos pa tri ar cas, aos bis pos e aos sa cer do tes, a
quem foi con fi a do o go ver no das al mas, foi dado o po der de li gar e des li gar,
fo ram en tre gues as cha ves da Igre ja e dos céus, e não a nós, que de ve mos
ser apas cen ta dos, e que de ve mos ser li ga dos ou des li ga dos. Por mais sá bio
ou re li gi o so que seja o le i go, ain da mes mo que fos se do ta do de toda a virtude
pos sí vel e ima gi ná vel, en quan to for le i go não de i xa de ser ove lha: Do nec laicus
est oves vo ca ri non de si nit. De ve mos fa lar-lhes com res pe i to e sin ce ri da de,
deve mos aca tá-los como mi nis tros que são do Deus Oni po ten te.” (Lab be,
Tom. 8., Col. 1,154.) 

Ora, Exmo Se nhor, se a san ta ma dre igre ja en si na do modo o
mais po si ti vo, cla ro e ex plí ci to que ela pos sui ple no po der, in de pen den te de 
qual quer au to ri da de ci vil em ma té ria de re li gião; 

Que ela mes ma, e só ela, co nhe ce a ex ten são dos seus po de res e
os li mi tes de suas atri bu i ções; 

Que ela go ver na por vir tu de di vi na par ti cu lares e prín ci pes,
gran des e pe que nos; 
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Que a ne nhum po der hu ma no é lí ci to in ge rir-se em ma té ri as re li -
gi o sas, per ten cen tes uni ca men te a ela; 

Que nes sas ma té ri as os prín ci pes e os go ver nos da ter ra têm, por 
dis po si ção di vi na, es tri ta obri ga ção de obe de cer-lhe; 

Que é erro in to le rá vel di zer que suas leis não têm vi gor nem for ça
obri ga tó ria, sem o be ne plá ci to do po der ci vil; 

Que não se pode, sem cul pa gra vís si ma, ape sar do foro ecle siás -
ti co para o ci vil. 

Como po de rá um bis po ca tó li co, sem gra va me de sua cons ciên cia
pe ran te Deus, con for mar-se com a von ta de de El-Rei D. João de Por tu gal
que ar ro ga-se o di re i to de be ne plá ci to? 

Como po de rá um bis po ca tó li co, sem de cli nar da pu re za da fé,
abra çar opi nião de Bor ges Car ne i ro, Co e lho Sam pa io, Mel lo Fre i re e ou tros
mu i tos, que aos mo nar cas atri bu em esse di re i to? 

Como po de rá, fi nal men te, um bis po ca tó li co, sem des dou ro de
seu ca rá ter sa gra do, e sem in cor rer nas iras ce les tes, des pre zar e cal car aos
pés as di vi nas cons ti tu i ções da igre ja de Nos so Se nhor Je sus Cris to, para
ado rar as de seu país, que não fo ram fe i tas por Deus, nem pelo seu ve ne -
ran do vi gá rio? 

Ah! Exmo. Se nhor, quan do de po is de mi nha mor te com pa re cer
ante o Tri bu nal .de Deus para dar con tas da mi nha ad mi nis tra ção, não
per gun tar-me-á o su pre mo juiz de nos sas al mas, se go ver nei a igre ja que
me foi con fi a da pelo Espí ri to San to se gun do a dou tri na dos ju ris con sul tos
por tu gue ses, fran ce ses etc., etc.; mas se se gun do o en si no da que le, a quem
de ve mos ou vir, sob pena de não ou vir a Je sus Cris to mes mo; não per gun -
tar-me-á se con for me a Cons ti tu i ção do Bra sil, mas se con for me o en si no
da que le que re ce beu de Je sus Cris to a in cum bên cia de apas cen tar suas ove lhas,
uma das qua is eu sou; que re ce beu a mis são de con fir mar na fé os seus ir mãos 
um dos qua is sou eu, e que tem ple no po der de li gar e des li gar nos céus e
na ter ra. 

Ver da de é, Exmo. Se nhor, que a nos sa Cons ti tu i ção Po lí ti ca, no art.
102, 14, con sa gra o beneplá ci to: mas tam bém é ver da de incon cus sa que, ou
esta dis po si ção da nos sa cons ti tu i ção não tem o sen ti do que vul garmente lhe
pres tam os in tér pre tes po lí ti cos, ou en tão é in com pre en sí vel e con trá ria à fé. 

É in com pre en sí vel por duas ra zões: 
1º) Por que, a ad mi tir-se a in ter pre ta ção há pou co dada pelo Srs.

con sul to res, for ço so é re co nhe cer que a nos sa cons ti tu i ção está em ma ni fes ta
con tra di ção con si go mes ma. Com efe i to: a cons ti tu i ção no art. 5º re co nhe ce
como re li gião do Esta do a Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na; isto quer
di zer que ado ta o en si no da mes ma re li gião san ta, crê o que ela man da crer, 
e con de na o que ela con de na; ora, a Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na
con de na como he ré ti ca a dou tri na do be ne plá ci to, con sa gra da em nos sa
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cons ti tu i ção; logo, nos sa Cons ti tu i ção ad mi te e re pro va a um tem po a dou -
tri na do be ne plá ci to; logo, ela está em con tra di ção con si go mes mo; logo. 

2º) Por que, se gun do essa in ter pre ta ção, uma ver da de po de ria ao
mes mo tem po ser e não ser dog ma: Si mul esse et non esse – a in fa li bi li da de
pontifícia, por exem plo, se ria dog ma para os ca tó li cos na Rús sia, na Prús -
sia e na Ingla ter ra, cu jos so be ra nos não têm o di re i to de be ne plá ci to, e não
se ria para os do Bra sil, onde as cons ti tu i ções do con cí lio ecu mê ni co do Va -
ti ca no não fo ram pla ci ta das. Se gun do essa in ter pre ta ção, o mes mo ato,
ver bi gra tia, o ini ci ar-se em uma so ci e da de ma çô ni ca, po dem ser aqui in di fe -
ren te e até me ri tó rio, e ali um pe ca do gra vís si mo. 

É con trá ria à fé, por que, além de opor-se à uni da de da ver da de
re ve la da e à ho mo ge ne i da de do en si no ca tó li co, como fica pro va do, pro fes sa
uma dou tri na ana te ma ti za da pela san ta igre ja, qual a de pre ten der su je i tar
“de ci sões da mes tra in fa lí vel da ver da de ao ju í zo fa lí vel de um sú di to e
dis cí pu lo des ta. Isto é so bre ma ne i ra de sa gra dá vel e con tris ta dor; mas, ape sar 
de tudo, não de i xa de ser pura ver da de. 

Em cons ciên cia, pois, ne nhum bis po, ne nhum sa cer do te, ne nhum
ca tó li co pode ace i tar a dou tri na do be ne plá ci to como dou tri na como prin cí pio.

O ilus tre Be la mi no pa re ce que ti nha di an te dos olhos o qua dro
som brio dos tem pos atu a is, quan do tra ça va as se guin tes li nhas re pas sa das
de un ção e de ver da de: 

“Vol ve mos em um tem po, es cre via ele ao so bri nho, em que é
mu i to di fí cil de fen der a li ber da de ecle siás ti ca sem in cor rer na in dig na ção
do po der se cu lar. Do ou tro lado, se so mos ne gli gen tes e tí mi dos, ofen de -
mos a Deus e a seu glo ri o so vi gá rio, cum pre mos trar aos Prín ci pes e aos
seus mi nis tros, nos so modo de pro ce der, que não pro cu ra mos lu tar com
eles; mas que o te mor de Deus, só o amor de seu san to nome nos de ter mi -
nam a pug nar pela li ber da de da igre ja, con quan to nos ache mos em pe nha -
dos em um le gí ti mo, não de i xa mos, to da via, de apre ci ar a be ne vo lên cia dos
prín ci pes do sé cu lo.” 

São es tes os sen ti men tos que, na épo ca pre sen te, ani mam o epis -
co pa do ca tó li co.

III
3º) As ir man da des são ma té ria mis ta. 
Des de que as sim seja, Exm. Se nhor, re le ve-me V. Ex.ª a fran que -

za de di zer que não po dem os bis pos re co nhe cer no Go ver no Impe ri al o di re i -
to ex clu si vo de de fi nir e de ci dir acer ca das mes mas ir man da des. 

Se com efe i to as ir man da des são ma té ria mis ta, está cla ro que
tan to di re i to, pelo me nos, tem a au to ri da de di o ce sa na so bre esta ma té ria,
quan to o po der ci vil. 

Se são ma té ria mis ta, não pode o bis po re co nhe cer di re i to no
go ver no que de ci da, má xi mo na ques tão atu al, que é de um ca rá ter pu ra -
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men te es pi ri tu al. Se são ma té ria mis ta, se gue-se que tão juiz é o bis po como
o go ver no; e des de que go ver no, juiz tem po ral, não re co nhe ce o ju í zo do
bis po, juiz es pi ri tu al, pa re ce-me que este não pode ser acu sa do de cri me
al gum de i xan do de re co nhe cer o da que le. 

Além dis so, o que sig ni fi ca se rem as ir man da des ma té ria mis ta? 
O úni co sen ti do ló gi co e pla u sí vel é que na sua com po si ção

con cor rem si mul ta ne a men te dois ele men tos, um es pi ri tu al ou re li gi o so, ou tro
tem po ral. Nes ta hi pó te se, o bis po não te ria di re i to de en trar nos do mí ni os
do ele men to tem po ral, e nem o po der ci vil o de in va dir os do ele men to
es pi ri tu al. 

Ora, o bis po di o ce sa no, le gis lan do na par te es pi ri tu al, e por
con se guin te den tro da ór bi ta de suas atri bu i ções, não per mi te que uma
socieda de, que em seu seio afa ga pes so as in cur sas nas pe nas da igre ja, seja
es piritu al; não per mi te que as sis ta, com ca rá ter de so ci e da de re li gi o sa, aos
ofícios di vi nos, ou que em ca pe las de sua pro pri e da de ce le brem-se atos re li -
gi o sos; não per mi te que como so ci e da de e com dis tin ti vos de so ci e da de acom -
panhe o San tís si mo Sa cra men to, pro cis sões, en ter ra men tos etc., etc. Isto sig -
ni fi ca, Exm. Se nhor, o in ter di to que em de sem pe nho de meu car go pas to ral
tive por ne ces sá rio lan çar so bre irman da des ma ço ni za das, que tor pe men te viciaram a 
ín do le de sua pri mi ti va ins ti tu i ção. (Bre ve do san tís si mo pa dre Pio IX, de 29 de 
maio de 1873.). 

Den tro da es fe ra de suas atri bu i ções, no ele men to tem po ral,
de ter mi ne o go ver no de Sua Ma jes ta de que as ir man da des con ti nu em a ser
so ci e da des ci vis; que po dem pos su ir bens tem po ra is e go zar de to das as
gra ças e pri vi lé gi os pu ra men te ci vis; a isto nada te nho que re pli car. 

Mas, de ci dir que po dem con ti nu ar a ser so ci e da des es pi ri tu a is,
sem em bar go de sua for mal de so be diên cia às leis da igre ja, que po dem
as sis tir aos atos re li gi o sos, que po dem ce le brá-los em suas ca pe las, a des pe i to
da ex pres sa pro i bi ção da au to ri da de ecle siás ti ca, úni ca, le gí ti ma e com pe -
ten te nes ta ma té ria; isto, Exm. Se nhor, por im plí ci ta con fis são do pró prio
go ver no Impe ri al, sig ni fi ca que o po der ci vil bus ca di re ta men te de fi nir em
ma té ria re li gi o sa, en quan to re li gi o sa; sig ni fi ca in va dir di re ta men te o do mí nio
do po der ecle siás ti co; sig ni fi ca que rer que o bis po re co nhe ça o go ver no
como su pe ri or su pre mo em ma té ria de re li gião; em uma pa la vra, tudo isto
cons ti tui a es sên cia da so ci e da de pro tes tan te, que ad mi te como prin cí pio
que toda a au to ri da de, seja re li gi o sa, seja ci vil, de ri va-se da Co roa; as sim é a 
Ingla ter ra, país pro tes tan te. 

É de pre su mir que o sá bio Go ver no Impe ri al, ca tó li co, como se
con fes sa, não de se je, não es pe re, nem pre ten da que um bis po ca tó li co,
fal tan do aos mais sa gra dos ju ra men tos, pres ta dos no seu ba tis mo, na sua
or de na ção, e prin ci pal men te na sua sa gra ção, te nha a des ven tu ra de ace i tar
um prin cí pio pro tes tan te, só no in tu i to de não in cor rer no de sa gra do do
go ver no de seu país. 
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Assen te mos, pois, Exm. Se nhor, que, mes mo sen do as ir man da des
ma té ria mis ta, ne nhum bis po po de ria re co nhe cer no go ver no, sem vi o la ção
das leis da jus ti ça, di re i to al gum de man dar-lhe re ti rar a pena de in ter di to;
di re i to que ele a si ar ro ga, mas que só ao vi gá rio de Je sus Cris to per ten ce; e, 
por de le ga ção, ao Exm. e Revm. Sr. ar ce bis po. 

O que di re mos, po rém, se as ir man da des in se não são ma té ria
mis ta? Digo in se, por que não nos in te res sa sa ber se as ir man da des adi ci o -
na rão, ou não, ao seu ca rá ter re li gi o so ele men tos he te ro gê ne os e opos tos à
na tu re za de sua pri mi ti va ins ti tu i ção. 

Con si de ran do as ir man da des como ir man da des, digo que não
são ma té ria mis ta, mas pura e sim ples men te es pi ri tu al. 

Para que este as sen to tome-se evi den te, re le va de fi nir o que seja
ma té ria es pi ri tu al, o que ma té ria tem po ral e o que ma té ria mis ta. 

Bem sei, Exm. Se nhor, que cer tos es cri to res in ti tu lam ma té ria
mis ta tudo aqui lo em que – quo cum que modo – en tra o ele men to tem po ral. 

Está cla ro que des tar te nada fica para a igre ja; jus ta men te o que
eles an si o sa men te ane lam. 

Admi ta mos, po rém, com eles, por um mo men to, que ma té ria
pu ra men te es pi ri tu al é aque la em que nul lo modo en vol ve-se o ele men to
tem po ral. 

Nes te caso, é evi den te que nem os sa cra men tos são ma té ria es pi -
ri tu al, por que a água, o óleo, o sal, o bál sa mo, o pão, o vi nho, em pre ga dos
nos Sa cra men tos, são ele men tos tem po ra is; nem o en si no das ver da des
re ve la das é ma té ria es pi ri tu al, por que o ór gão da voz, o púl pi to, as igre jas
onde pre ga mos, o país, a pro vín cia, o ter ri tó rio onde vi vem os fiéis são ele -
men tos tem po ra is; nem o cul to ex ter no é ma té ria es pi ri tu al, por que o sino,
o in cen so, as lu zes, os or na tos, as flo res, são ele men tos tem po ra is. Eis as
con clu sões a que nos leva essa te o ria pou co exa ta. 

Ain da mais. Nes ta hi pó te se, Exm. Se nhor, o mui res pe i tá vel
Con se lho de Esta do, a des pe i to de to das as suas lu zes e alta sa be do ria, não
en con tra rá no orbe ter rá queo uma só ma té ria que, por ser pu ra men te
tem po ral e ex tre me de todo o ele men to es pi ri tu al, seja da ex ten si va com pe -
tên cia do po der ci vil. 

Com efe i to, se ma té ria es pi ri tu al é aque la que nul lo modo pren de-se
ao ele men to tem po ral, ma té ria tem po ral deve ser aque la que nul lo modo
pren de-se ao ele men to es pi ri tu al. 

E será pos sí vel en con trar-se ma té ria des ta na tu re za? 
O Par la men to bra si le i ro nes te mo men to está ela bo ran do pro je tos 

de lei, está con fec ci o nan do, dis cu tin do e pro mul gan do leis; a lei é – or di na tio 
ra ti o nis; por con se qüên cia não é nem pode ser mi ne ral, ve ge tal ou ani mal:
com a lei têm ín ti mas re la ções e li gam-se in se pa ra vel men te a obri ga ção, o
di re i to e a jus ti ça, que não per ten cem a ne nhum dos três re i nos da na tu re za; 
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so bre que ma té ria, pois, pu ra men te tem po ral e es tre me do ele men to es pi ri tu al, 
se exer cem aqui as atri bu i ções do Par la men to bra si le i ro? 

Con fes so in ge nu a men te a V. Ex.ª que por mais tra tos que dê à
mi nha fra ca in te li gên cia, não al can ço des co bri-la. 

O que é, pois, ma té ria es pi ri tu al? 
É aque la que per se di ri ge-se a fim es pi ri tu al. Por quan to, se gun do 

en si na a éti ca, é o fim que dat spe ci em ac tui. 
Assim como o mes mo ato, ver bi gra tia de fa lar, es cre ver, an dar

pode ser ato de ca ri da de cris tã, ou de in jus ti ça, ou de in con ti nên cia, se gun do é
di ri gi do a fa zer bem ao pró xi mo por amor de Deus, ou a fa zer-lhe mal ou
de sa tis fa zer os ape ti tes e pa i xões de sor de na dos, as sim tam bém o mes mo
ob je to será tem po ral ou es pi ri tu al, se gun do se di ri ge ao fim na tu ral ou
so bre na tu ral. Eis um exem plo: os mes mos bra si le i ros, en quan to ten dem ao
bem na tu ral, su bor di na do, po rém, ao eter no, cons ti tu em a so ci e da de po lí ti co
ci vil, en quan to ten dem ao bem eter no for mam par te da so ci e da de so bre na -
tu ral cris tã. 

Em vir tu de des te princí pio, a água, o vi nho, o óleo, os bens
tem po ra is, en quan to des ti na dos e di ri gi dos a fim so bre na tu ral, são ob je tos
es pi ri tu a is, que ro di zer, sa gra dos – res sa cras. 

Isto pos to, vol te mos às ir man da des. 
O que é ir man da de? 
É uma so ci e da de par ci al de cris tãos, que se re ú nem com o fim

de, por me i os par ti cu la res, além de tudo o que é obri ga ção ab so lu ta de todo 
o cris tão; mais fa cil men te al can ça rem a eter na sal va ção, for ne ce ram o ne ces -
sá rio à de cên cia do cul to ex ter no, aju da rem-se uns aos ou tros de po is da
mor te, já su fra gan do a alma, já acom pa nhan do re li gi o sa men te o cor po à
se pul tu ra, des ti na da aos que exa lam o úl ti mo sus pi ro nos bra ços da san ta
ma dre igre ja. 

Eis, em re su mi do qua dro, o que é ir man da de. 
Os ele men tos, pois, que cons ti tu em o seu fim são fa ci li da de da

sal va ção eter na – fim úl ti mo – prá ti cas e atos re li gi o sos – fim pró xi mo ou
meio. 

Onde está o ele men to tem po ral no fim e nos me i os da ir man da de? 
Qual a por ta por onde en tra di re ta men te o Po der ci vil nas Irman -

da des? 
Digo di re ta men te, por que bem po de ria o go ver no to mar medidas

pre ven ti vas para im pe dir que as ir man da des de ge ne rem em re u niões clandes -
ti nas de re vo lu ci o ná ri os, que, sob o es pe ci o so man to de prá ti cas e exer cí ci os 
re li gi o sos, con ju rem con tra as au to ri da des le gi ti ma men te cons ti tu í das. 

Isto, po rém, se ria in ge rên cia in di re ta. Mas, o go ver no, em lu gar
de as sim pro ce der, apro va, res pe i ta, de fen de e sus ten ta a ma ço na ria, so ci e -

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  537



da de se cre ta, que im pu ne men te pode ma qui nar con tra o al tar, o tro no e a
so ci e da de em ge ral, sem que pes soa al gu ma lhe tome con tas. O go ver no en tra
di re ta men te nas Irman da des, e jul ga, como au to ri da de su pre ma, e in fa lí vel, 
en tre os bis pos e ela: tra ça as ra i as da ju ris di ção que têm os bis pos so bre as
ir man da des, em ma té ria es pe ci al e ex clu si va men te re li gi o sa, de ci de se o ser
ma çom é ou não pe ca do, é ou não con trá rio ao fim es pi ri tu al das ir man da des;
ina bi li ta ou não a per ten cer à so ci e da de es pi ri tu al; de ci de se o ma çom é ou
não ex co mun ga do pela igre ja de Deus, se deve ou não con si de rar-se in cur so 
nas re pe ti das cen su ras e pe nas ful mi na das con tra eles: de ci de se os bis pos
têm ou não di re i to de jul gar nes tas ma té ri as pu ra men te es pi ri tu a is, se têm
ou não po der para lan çar in ter di to so bre as ir man da des e suas ca pe las ! 

Em suma, o go ver no faz o que to dos os dias está fa zen do o go ver no
in glês pro tes tan te, que de ci de, por exem plo, se os bis pos po dem ou não
pro i bir a le i tu ra de um li vro he te ro do xo es cri to por al gum mi nis tro; se este
ou aque le mi nis tro es ta va ou não no caso de ser sus pen so por via de suas
dou tri nas er rô ne as etc., etc. 

Note-se, po rém, Exmo Se nhor, que o go ver no in glês só exer ce
esta ju ris di ção re la ti va men te à re u nião an gli ca na, cuja úni ca au to ri da de
su pre ma é S. M. a Ra i nha Vi tó ria. 

No que diz res pe i to à re li gião ca tó li ca, o go ver no in glês abs tém-se 
com ple ta men te de in ge rir-se. Na Ingla ter ra, o bis po ca tó li co é bis po, o sa cer -
do te é sa cer do te, o le i go é le i go. 

Ain da há pou co, Exmo Se nhor, o Cô ne go O’Kef, sus pen so e pri -
va do do eu be ne fí cio pelo Emi nen tís si mo Car de al Cul len seu le gi tí mo su pe ri -
or, re cor reu ao Tri bu nal da Ra i nha; mas o juiz, pro tes tan te de re li gião, de po is
de con de ná-lo, dis se-lhe pu bli ca men te: “Não pro me tes tes obe diên cia ao vos so 
bis po quan do vos or de nas tes? Não foi o bis po quem vos con fi ou este em -
pre go? O que pre ten de is, pois? O Bis po que vo-lo deu, vo-lo tira; por con se -
guin te, obe de cei.” Su bli mes pa la vras na boca de um pro tes tan te! 

Mas, diz o ilus tra do Con se lho de Esta do em seu lon go pa re cer,
que esse di re i to as sis te ao nos so Go ver no por ser ca tó li co. 

Se me lhan te ar gu men to, Exmo Se nhor, per mi ta-me V. Ex.ª di zer,
em lu gar de fa vo re cer o go ver no de Sua Ma jes ta de. Pro duz efe i to di a me -
tral men te opos to. Se não, ve ja mos. 

O que sig ni fi ca ser um go ver no ca tó li co? 
Sig ni fi ca que o prín ci pe e seus mi nis tros são ca tó li cos, não só

como in di ví du os, se não tam bém como go ver no. 
Por ou tra, sig ni fi ca que não só in di vi du al men te con si de ra dos

acre di tam tudo quan to en si na a san ta ma dre igre ja e obe de cem a to das as
suas pres cri ções como tam bém nos atos ad mi nis tra ti vos se guem o en si no e
a lei da Igre ja Ca tó li ca. 
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Pois bem: a igre ja de Deus en si na que os prín ci pes e go ver nos
ca tó li cos: 

1º) Não de vem, nem po dem de modo al gum en vol ver-se em
ma té ri as es pi ri tu a is: – Si Impe ra tor cat ho li cus est, fi li us est, non pra e sul Ece le si ae.
Ad Sa cer do tes vo lu it Deos que Eccle si ae dis po nen da sunt, per ti ne re non ad sa e cu li
po tes ta tes ( Joan Papa ). 

É cri me novo e ina u di to, ex cla ma to ma do de pas mo S. Mar ti nho,
bis po de Tours, que o juiz do sé cu lo jul gue a ca u sa da Igre ja. (Sulp. Se ver.
L. 2º c. 50 )

2º) De vem, pelo con trá rio, com as for ças e os me i os de que dis põem, 
co ad ju var a san ta igre ja fa zen do com que to dos lhe obe de çam e nin guém
lhe po nha obs tá cu los, so bre este pon to, bas ta ler o Con cí lio Tri den ti no (Sess. 
XXV, Cap. XX, de Re for ma ti o ne.) Sa e cu la res Prin ci pes of fi cii sui ad mo nen dos esse
(S. Syno dus) cen set. 

Que seja este de ver dos Prín ci pes hoc of fi ci um – o mes mo sa gra -
do; Con cí lio ex pli ca ime di a ta men te de po is: 

“Con fi an do que eles, como ca tólicos que Deus quis fos sem pro -
tetores da san ta fé e da igre ja, não só con ce de rão se res ti tua à igre ja o seu di re i -
to, mas re du zi rão to dos os seus sú di tos à devida re ve rên cia para com o Cle -
ro, pá ro cos e or dens su pe ri o res; nem per mi ti rão que os ofi ci a is ou ma gis tra -
dos in fe ri o res vi o lem a imu ni da de das pes so as ecle siás ti cas, es ta be le ci das
por or dem de Deus e de ter mi na ção dos câ no nes. E além dis to ad mo es ta o
Impe ra dor, Reis, Re pú bli cas, Prín ci pes, que quan to mais abun dan te men te
são do ta dos de bens tem po ra is e ador na dos de po der para com ou tros, tan -
to mais san ta men te res pe i tem o que per ten ce ao di re i to ecle siás ti co, como coisa
prin ci pal de Deus, e pro te gi da com seu pa tro cí nio e não con sin tam ser ofen -
di do por ne nhum ma gis tra do e prin ci pal men te pe los mi nis tros dos mes mos 
prín ci pes; mas cas ti guem se ve ra men te os que em ba ra çam a sua li ber da de,
imu ni da de e ju ris di ção”. 

Já mu i tos sé cu los an tes do Con cí lio de Tren to, o papa S. Leão
Mag no en si na va a mes ma dou tri na ao Impe ra dor Leão: “De ve is lem brar-vos
de que o po der ré gio vos foi con fi a do, não só para go ver nar o mun do,
como, e prin ci pal men te, para pro te ger a igre ja de Deus, com pri mir a pe tu -
lân cia dos maus – au sus ne fa rios com pri men di – de fen der as leis e res ta be le cer a
paz”. (Epist, 125.) . Eis o que en si na a san ta igre ja de Deus, acer ca dos di re i tos
e dos de ve res dos so be ra nos ca tó li cos. 

Vol tan do ao nos so as sun to, com toda a hu mil da de e res pe i to, di rei
ao ilus tra do con se lho de Esta do, que o go ver no ca tó li co, por isso mes mo
que é ca tó li co, não deve, nem pode de modo al gum en vol ver-se em ma té ri as
ecle siás ti cas, é o que en si na a san ta igre ja de Je sus cris to. 

De sor te que ape nas um go ver no in tro me te-se em ma té ri as ecle -
siás ti cas, de i xa de ser ca tó li co. 
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Não pode, por isso, ne nhum bis po ca tó li co ad mi tir a dou tri na
que o con se lho de Esta do sus ten tou em seu pa re cer, nem ace i tar a de ci são
úl ti ma do Go ver no Impe ri al. Não só a igre ja no-lo en si na, como a ra zão
no-lo dita. Para di lu ci dar mais este pon to, per mi ta-me V. Ex.ª o ra ci o cí nio
se guin te: 

Ou o go ver no do Bra sil de cla ra-se aca tó li co ou de cla ra-se ca tó li co. 
Se aca tó li co, alui-se to tal men te o úni co fun da men to pla u sí vel em 

que se ba se ia o seu di re i to de de fi nir nes ta ques tão re li gi o sa. 
Se ca tó li co, en tão por esta mes ma ra zão cum pre con fes sar que

não deve, nem pode nela en vol ver-se. 
Se o go ver no de nos so país é ca tó li co, os bis pos re co nhe cem nele, 

se gun do o en si no e a lei da igre ja ca tó li ca, o de ver of fi ci um de fa zer ob ser var 
a pena de ex co mu nhão ful mi na da pela San ta Sé con tra as so ci e da des ma çô -
ni cas, a pena de in ter di to lan ça da pelo hu mil de bis po de Olin da so bre as
ir man da des obs ti na das e re cal ci tran tes: re co nhe cem o de ver com pri men di
au sus ne fa rios dos jor na lis tas que tra tam as pes so as e as co i sas sa gra das do
modo mais de sa bri do, com ofen sa até das re gras mais co me zi nhas da ci vi li -
da de; re co nhe cem o de ver se ve re ani mad ver ten di aque les des va i ra dos que
in va din do a re li gi o sa mo ra da de pa cí fi cos sa cer do tes con sa gra dos a Deus e
de di ca dos à cul tu ra da in te li gên cia e ao afor mo se a men to de co ra ção de nos sos 
jo vens pa trí ci os, der ra ma ram o san gue do un gi do do Se nhor e per pe tra ram
atos de ver da de i ro van da lis mo, que a Eu ro pa e o mun do in te i ro ou vi ram
es tu pe fa tos: es tes de ve res nós bis pos ca tó li cos, re co nhe ce mos no go ver no
bra si le i ro, se é ca tó li co; mas di re i to de jul gar, de fi nir e de ci dir na atu al ques tão
pu ra men te re li gi o sa,... ne nhum ab so lu ta men te. 

Ain da mais. Se o Go ver no bra si le i ro é ca tó li co, não só não é che fe
ou su pe ri or da re li gião ca tó li ca, como até é seu sú di to. 

Por quan to, se re pug na que um go ver no ca tó li co, te nha di re i to de 
de fi nir em ma té ri as re li gi o sas, com ma i o ria de ra zão re pug na que se me -
lhan te di re i to as sis ta a um go ver no ca tó li co. 

Com efe i to: se não se pode ad mi tir que su pe ri or de re li gião ca tó -
li ca seja quem a ela não per ten ce, ain da me nos se pode ad mi tir que seja
su pe ri or quem é sú di to, por que sú di to-su pe ri or en vol ve con tra di ção nos
ter mos. 

Isto é evi den te. 
Alguns há que ra ci o ci nam da ma ne i ra se guin te, o go ver no no me ia

os bis pos, dá côn grua aos bis pos, con ce de hon ras ci vis aos bis pos etc. etc.
Logo, é su pe ri or aos bis pos, mas es tou in te i ra men te con ven ci do de que à
es cla re ci da in te li gên cia de V. Exa. não te rão es ca pa do a fra que za e in con sis -
tên cia des ta ar gu men ta ção. 

Qu an to à no me a ção dos bis pos fe i ta pelo Go ver no Impe ri al, todas
sabem, em pri me i ro lu gar, que não é no me a ção ca nô ni ca, mas sim ples
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propos ta, que a San ta Sé Apos tó li ca, por mera con des cen dên cia, ace i ta; em
se gun do lu gar, que tal no me a ção não con fe re ao Go ver no Impe ri al di re i to
al gum so bre os bis pos, além das que tem ele sa bre qual quer ci da dão bra si leiro.

Se gun do a sá bia e pru den te le gis la ção da san ta igre ja, o ca bi do
tem di re i to de no me ar o bis po; en tre tan to, à pes soa al gu ma ain da lem brou
di zer que este di re i to cons ti tu ís se o ca bi do su pe ri or do bis po por ele no me a do. 
Se, pois, o ca bi do que por di re i to con fe ri do pela igre ja, no me an do o bis po
nun ca de i xa de ser seu sú di to, o que di re mos do go ver no, que sim ples men te
so li ci ta da Sé Apos tó li ca se dig ne re ves tir do ca rá ter epis co pal este ou aque le
sa cer do te? 

To dos sa bem igual men te que a côn grua dada aos bis pos é ape -
nas uma “Pe que na com pen sa ção dos bens ecle siás ti cos que o Go ver no in -
cor po rou aos ; bens da Na ção, e dos dí zi mos que ele com pro me teu-se a re -
ce ber di re ta men te das mãos dos fiéis, com a con di ção de trans mi ti-los aos
Bis pos e Vi gá ri os. 

De sor te que o go ver no cons ti tui-se pro cu ra dor dos Bis pos, e o
pro cu ra dor, pelo sim ples fato de ser pro cu ra dor, não é su pe ri or da que le cu jas
ren das ar re ca da. 

Mas, se essa mi ga lha que re ce be mos deve ser o pre ço de nos sa
tra i ção aos sa gra dos e ina li e ná ve is di re i tos da san ta e ima cu la da es po sa do
di vi no cor de i ro, no-la ti rem mu i to em bo ra. Edu ca dos na es co la do Cal vá rio, 
não te me mos a po bre za, por isso que já de há mu i to co nhe ce mos o seu mé ri to
e o seu má gi co po der. Qu an do de tudo es ti ver mos es bu lha dos, nos sa alma
de pa ra rá com um te sou ro ines go tá vel na con tem pla ção da nu dez do Di vi no 
Cru ci fi ca do, nos so pro tó ti po; acha re mos um asi lo ca ri do so de ba i xo do po bre
teto de nos sos fi lhos mu i to ama dos; sen ta dos a seu lar ami go, sa bo re a re mos 
tran qüi los e di to sos o pão da po bre za, que ou tro ra com ela dis tri bu í mos, e
que por cer to, ago ra, não ne ga rão aos seus pas to res e pais es pi ri tu a is. 

Ou tro tan to digo, Exm. Se nhor, acer ca das hon ras ci vis que o
Go ver no con fe re aos Bis pos. Com toda a lha ne za e sim pli ci da de con fes so
que não pos so com pre en der como as hon ras se jam ti tu lo da au to ri da de
ad qui ri da so bre quem re ce be-as. 

Se S. M. o Impe ra dor da Rús sia apor tas se às nas sas pla gas, de
cer to que as nos sas for ta le zas sal va-los-íam com 101 ti ros, se é que me não
en ga no, e lhe se ri am tri bu ta das hon ras ci vis e mi li ta res; logo, se gun do essa
te o ria, o Czar da Rús sia tor nar-se-ia sú di to bra si le i ro. 

Assim seja. Então re nun ci a mos de mu i to bom gra do à ban de i ra
que tre mu la no mas tro dos pa que tes, quan do em bar ca mos; re nun ci a mos o
ru far dos tam bo res; re nun ci a mos ao to que do cla rim; re nun ci a mos às sal vas 
de ar ti lha ria, em uma pa la vra, re nun ci a mos a to das as hon ras ci vis que nos
dá o go ver no de Sua Ma jes ta de, con tan to que nos res ti tu am a li ber da de de
po der di ri gir e go ver nar a por ção do re ba nho de Nos so Se nhor Je sus Cris to, 
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que o Espí ri to San to con fi ou aos nos sos cu i da dos e so li ci tu des, se gun do o
en si no da san ta ma dre igre ja e os di ta mes de nos sa cons ciên cia. 

Con quan to que mu i to me con tra rie, Exm. Se nhor, to da via ou tra
ila ção não pos so ti rar do que fica ex pos to, se não que, sen do as ir man da des
ma té ria pu ra men te es pi ri tu al, não tem o go ver no di re i to de cons ti tu ir-se
juiz en tre os bis pos e elas; e não me é per mi ti do, por con se guin te re co nhecer a
deci são dos ho mens con tra o en si no cons tan te da san ta igre ja – Os Christi –
segun do a lin gua gem ex pres si va dos san tos pa dres Obe di re op por tet Deo magis
quam ho mini bus. 

IV

4º) Ino cên cia da Ma ço na ria. 
Pa re ce, Exm. Se nhor, que ain da al guém há que te nha a ma ço na ria

em con ta de uma so ci e da de ino cen te, be ne fi cen te, ino fen si va, não obs tan te
os tes te mu nhos mais elo qüen tes e as pro vas mais con vin cen tes que ela tem
exi bi do de si mes ma, já por es cri tos, já por fa tos, já no Impé rio, já fora dele. 

O que, po rém, não pa de ce a me nor dú vi da, é que a san ta igre ja
de Je sus Cris to, mes tra in fa lí vel e juiz su pre mo do que é opos to ou con for me à 
re li gião ca tó li ca, de cla rou so le ne men te urbi et orbi, dez ve zes pelo me nos,
que esta so ci e da de é es sen ci al men te in fen sa, hos til e con trá ria à re li gião
san ta de nos sos an te pas sa dos, e eli mi nou da co mu nhão dos fiéis to dos
aque les que nela es tão ini ci a dos. Para todo aque le que pre zas se do nome de 
ca tó li co, não ha ver mais dú vi da al gu ma acer ca da ín do le, na tu re za e qua li -
da de de tal so ci e da de; por isso que Pe trus lo cu tus est, ca u sa fi ni ta est. 

Dan do mes mo de ba ra to que a Ma ço na ria fos se urna so ci e da de
ino cen te e me ra men te be ne fi cen te, como sus ten ta o Go ver no de Sua Ma jes -
ta de, a nin guém que que i ra ser ca tó li co é lí ci to ini ci ar-se nela, por quan to
isto é ve da do pelo vi gá rio de Je sus Cris to, cuja voz au to ri za da de ve mos ou vir,
sob pena de não ou vir a Je sus Cris to mes mo. Sen do esta a pura ver da de,
Exm. Se nhor, com a fran que za de um su ces sor dos após to los, se bem que
in dig no, de cla ro que não pos so de modo al gum com pre en der como o Go ver no
Impe ri al quis con tra ri ar o en si no da mes tra in fa lí vel da ver da de, de fen den do e 
ab sol ven do so le ne men te a ma ço na ria da gra vís si ma pena de ex co mu nhão
ma i or in cur ren da ipso fac to ful mi na da pela igre ja de Deus; e de cla ran do que
esta so ci e da de em nada ab so lu ta men te é con trá ria à re li gião ca tó li ca: que,
por con se guin te, a mes tra in fa lí vel da ver da de la bo rou em um equi vo co e
in du ziu a erro o gê ne ro hu ma no!!! 

Ba se an do-me so bre o De cre to de 24 de maio de 1818, so bre o art. 3º
da lei de 20 de ou tu bro de 1823, e o art. 282 do nos so Có di go Cri mi nal
supu nha eu que as so ci e da des se cre tas no Bra sil es ti ves sem pro i bi das não
só pe las dis po si ções da igre ja uni ver sal, como até pe las leis do Impé rio.
Mas o Avi so de 12 de ju nho pró xi mo fin do de cla ra que, em vir tu de des sas
mesmas leis, a ma ço na ria, como so ci e da de se cre ta, é per mi ti da en tre nós!!! 
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Mas, Exm. Senhor, permita-me V. Ex.ª per gun tar: o que pretende 
o Governo Imperial com esse ato, que tanto contristou e encheu de
amargura o coração dos católicos brasileiros? 

Espe ra ele por ven tu ra que um bis po ca tó li co re ne gue a sua fé, não
acre di te no en si no in fa lí vel da san ta igre ja de Je sus Cris to e cal que aos pés os
seus mais sa gra dos ju ra men tos para ace i tar o orá cu lo do Con se lho de Esta do? 

Espera ele porventura que um bispo católico, a despeito da
formal decisão da Santa Sé, que declarou ser a maçonaria uma sociedade
intrinsecamente má e diretamente oposta à religião católica, acredite que ela 
seja uma sociedade totalmente conforme à mesma religião santa? 

Não! Exmo. Se nhor! mil vezes não! Isto seria uma verdadeira e
vergonhosa apos ta sia! 

A maçonaria poderá ter o prazer de insultar e injuriar os bispos
do Brasil, poderá ter a glória de persegui-los, fazê-los gemer no profundo
de um cárcere, arrancá-los do meio do rebanho querido, fazê-los carpir
sobre os rochedos de alguma ilha deserta, ou peregrinar longe da pátria
sempre amada; mas não terá jamais, firmemente em Deus confio, a
satisfação de ver um bispo católico cair de joelhos em terra e adorá-los. 

Com o ínclito S. Cipriano, grande luminar da igreja de Cartago,
dizemos nós, bispos católicos apostólicos romanos: Somos bispos, temos fé
em nosso coração, não nos é possível abandonar a regra da igreja, nem
desprezar as censuras do sumo pontífice, só porque nos injuriam, só porque 
o erro nos acomete. Um bispo com o Evangelho na mão, e observando os
preceitos do divino mestre, pode ser morto, mas não vencido. Se as coisas
chegassem a ponto de que a audácia dos ímpios incutisse terror,
acabar-se-ia o vigor do episcopado, sublime e divino poder da igreja, e os
cristãos teriam cessado de exis tir.” 

Ninguém sobre a terra, Exmo. Senhor, tem o poder de corrigir
nem ensinar à santa madre igreja o que seja conforme ou oposto à religião
de Jesus cristo. Sobre Pedro, tão somente, o filho de Deus estabeleceu a sua
igreja; a Pedro e a seus sucessores, e mais a pessoa alguma, Jesus Cristo
conferiu o poder de confirmar a seus irmãos na fé, de apascentar os
cordeiros (os simples fiéis) e as ovelhas (os bispos ). 

Sen do as sim, ape sar de toda a per mis são de nos sas leis e do que aca -
ba de de fi nir o Go ver no Impe ri al, não pos so de i xar de con si de rar a ma ço na ria
como uma so ci e da de es sen ci al men te con trá ria à re li gião ca tó li ca, de tal modo
que ca tó li co ma çom é ca tó li co mu çul ma no, ca tó li co pro tes tan te, ca tó li co ju deu. 

E bem como a sal va ção eter na é im pos sí vel para todo o ju deu ou
pro tes tan te (a não ser por ig no rân cia in ven cí vel); as sim tam bém é im pos sí vel 
sal var-se um ma çom, que co nhe cen do o ju í zo da igre ja de Deus e as pe nas
co mi na das con tra as so ci e da des se cre tas, não re nun ci ar ar re pen di do a se i ta
e se não re con ci li ar com Deus e com sua san ta igre ja. 
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V

Re ca pi tu lan do, Exmo Se nhor, ne nhu ma res pos ta me é lí ci to dar
ao go ver no de Sua Ma jes ta de, que não es te ja in te i ra men te de acor do com os 
ju ra men tos sa cros san tos que pres tei a Deus, par ti cu lar men te na oca sião em
que fui sa gra do bis po da igre ja Olin den se. 

Ju rei ob ser var a Cons ti tu i ção do Impé rio do Bra sil, mas tão so men te
en quan to esta não for de en con tro às leis de Deus, que são as da san ta igre ja 
Ca tó li ca. Do con trá rio, se ria ju rar a Deus não obe de cer a Deus, o que, além
do ím pio, se ria ri dí cu lo. Isto pa re ce-me cla ro de ma is. 

Em co i sas pu ra men te ci vis e da al ça da do po der ci vil re co nhe ço
a ple na e in te i ra com pe tên cia do go ver no de Sua Ma jes ta de, e como todo e
qual quer ci da dão bra si le i ro sub me ter-me-ei com toda a hu mil da de à sua
de ci são. Nes te ele men to, sem pre es ta rei pron to para aca tar, ve ne rar e exe cu tar
fiel e ale gre men te as or dens do po der ci vil, ain da quan do este por ven tu ra
es ti ves se co me ti do a pes so as in dig nas, por quan to as sim nos man da a san ta
ma dre igre ja: - obe di te pra e positis ves tris, eti am dis co lis. 

Em ma té ri as, po rém, es pi ri tu a is e re li gi o sas, Exmo. Se nhor, re le -
ve-me V. Exa a fran que za de con fes sar, que não re co nhe ço na ter ra ou tra
au to ri da de so bre mim, se não o vi gá rio de Je sus Cris to, e nos ca sos pre vis tos, o 
Exmo. e Rev mo Me tro po li ta. 

Os ne gó ci os ati nen tes à re li gião de Cris to, nos so di vi no re den tor, 
são ex clu si va men te da com pe tên cia da Igre ja, a quem so men te Je sus Cris to
de le gou todo o seu po der, toda a sua mis são di vi na. 

A San ta Sé re ce be a sua au to ri da de em ma té ri as re li gi o sas di re -
tamen te de Je sus Cris to, o bis po re ce be-a por in ter mé dio da San ta Sé. De ma ne i -
ra que o po der ecle siás ti co é com ple ta men te in de pen den te de todo o po der ci vil.

Não se pode re co nhe cer no po der ci vil este jus ca ven di de onde
pre ten dem de ri var o di re i to do be ne plá ci to e do re cur so à Co roa. 

Pri me i ro por que a ex pres são mes ma - jus ca ven di ab Eccle sia Cris ti
é pro fun da men te he ré ti ca. 

Com efe i to: nin guém aca u te la-se (ca ve re) se não de quem se re ce ia
al gum dano, v.g., vi o la ção de di re i tos, por ma lí cia, ou ao me nos por en ga -
no. Logo, o jus ca ven di ab Eccle sia Cris ti sig ni fi ca que a igre ja pode vi o lar os
di re i tos do po der ci vil, por ma lí cia ou por en ga no. 

A pri me i ra des tas hi pó te ses é con trá ria à san ti da de da Igre ja, a
se gun da ofen de di re ta men te a sua in fa li bi li da de. 

Se gun do por que a Igre ja con de na po si ti va men te, como con trá rio 
ao en si no re ve la do, o pen sar que ela pos sa ig no rar as seus po de res e os
li mi tes dos mes mos; as sim como con de na tam bém o jus ca ven di, jus do be -
ne plá ci to, jus do re cur so à Co roa, con tra os su pos tos abu sos das au to ri da -
des ecle siás ti cas. 
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E não de i xa de ser me nos con de na da essa dou tri na pelo sim ples
fato de tê-la ad mi ti do este ou aque le bis po bra si le i ro. Na igre ja ca tó li ca o que
cons ti tui cri té rio in fa lí vel da ver da de de uma dou tri na não é o sen tir par ti cu lar 
de al guns bis pos; mas sim o do epis co pa do uni do ao vi gá rio de Je sus Cris to. 

Re co nhe ço não só no go ver no, mas em qual quer sú di to meu, o
di re i to de ape lar do ju í zo da au to ri da de di o ce sa na para o Exm e Revm sr.
ar ce bis po, e com ma i o ria de ra zão para o do vi gá rio de Je sus Cris to, Juiz
in fa li vel em ma té ri as de fé e de cos tu mes. 

Em con clu são, Exmo. Se nhor, te nho o mais vivo pe sar de não po -
der le van tar a pena de in ter di to que, em cum pri men to dos sa gra dos de ve -
res de meu pas to ral mi nis té rio, lan cei so bre as ir man da des que não que rem
afas tar de si os ma çons, li ga dos com as mais gra ves cen su ras ecle siás ti cas. 

Peço en ca re ci da men te a V. Exa.: se dig ne ver nes ta mi nha hu mil -
de res pos ta, não fal ta de obe diên cia, res pe i to e con si de ra ção para com o go -
ver no de Sua Ma jes ta de, a quem em sumo grau ve ne ro e aca to; mas um ri -
go ro so de ver de cons ciên cia. 

Desde o prin ci pio des ta la men tá vel ques tão, le vei ao co nhe ci -
men to do san to pa dre Pio IX, como era de ver meu, uma fiel re la ção do
que, em de sem pe nho das ár du as obri ga ções de mi nha san ta mis são, eu
ha via fe i to e ten ci o na va fa zer; e so li ci tei hu mil de men te o seu ju í zo ir re fra -
gá vel a res pe i to, in te i ra men te re so lu to a lan çar mão da pena, para de um
só tra ço des man char tudo o que es ta va fe i to, se as sim mo acon se lhas se o
vi gá rio de Je sus Cris to. Mas, Exm Se nhor, no mes mo dia na mes ma hora,
no mes mo ins tan te, em que às mi nhas mãos che ga va o avi so de V. Exa.,
acom pa nha do da re so lu ção do Con se lho de Esta do, re ce bia eu, e pelo
mes mo por ta dor, a re so lu ção do in fa lí vel vi gá rio de Je sus Cris to. 

Te nho em uma mão o avi so de V. Exa., por cujo in ter mé dio Sua
Ma jes ta de o Impe ra dor me diz: er ras te, re tro ce de; e na ou tra o au tó gra fo do
imor tal vi gá rio da in fi ni ta ma jes ta de dos céus e da ter ra, por meio do qual o
juiz in cor rup tí vel de nos sas al mas me diz: an das tes avi sa do, con ti nua. Nec qui -
mus non com men da re... zelun quo tan to malo stu du is te et stu des ocur re re... Ple nam
tibi pro tes ta tem fac i mus pro ce den di jux ta can no nic a rum le gum se verita tem in ea spi ri -
tu a lia so da li tia, quae per hanc im pi e ta tem Indo lem suam tam fo e de vi ti a rum, il la que
pror sus dis sol ven di, ali am que con so ci an di, quae na ti vae suae ins ti tu ti o nis res pon de ant.

Cer to de que a von ta de de Deus, ma ni fes ta da pelo ór gão do seu
glo ri o so vi gá rio so bre a ter ra, é que eu pros si ga no de sem pe nho de mi nha
au gus ta , com sen ti men to e dor pro fun da, ou tra res pos ta não pos so dar ao
ilus tra do e bon do so go ver no de sua Ma jes ta de o Impe ra dor, se não que:
Obe di re op por tet Deo ma gis quam ho mi ni bus.

Deus guar de a V. Exa. – Ilmo. e Exmo. Sr. Con se lhe i ro Dr. João
Alfre do Cor re i ra de Oli ve i ra, Mi nis tro e Se cre tá rio de Esta do dos Ne gó cio
do Impé rio. 

� Fr. Vi tal, Bis po de Olin da
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109.3 – CARTA DE D. VITAL AO PRESIDENTE
 DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO

  (21 JULHO 1873) 

Pa lá cio da so le da de, 21 de ju lho de 1873. – Ilmo e Exmo Sr. – Des de
on tem pro pa lou-se a no tí cia de ter V. Exa cha ma do a pa lá cio o Rev mo.
vi gá rio des ta Ci da de do Re ci fe e ten ta do por me i os bran dos e

per su a só ri os in du zi-los a que não obe de ces sem às or dens ema na das da
au to ri da de di o ce sa na, re la ti va men te às ir man da des in ter di tas, de i xan do-lhes
en tre ver, ao mes mo tem po, que o Go ver no Impe ri al lan ça ria mão de me di das
enér gi ca e ri go ro sas, se por ven tu ra eles pro ce des sem de ou tro modo. 

Se bem que uma fo lha diá ria já ti ves se con fir ma do, em par te,
essa no tí cia, to da via sus pen do o meu ju í zo a este res pe i to; e, em nome da
jus ti ça, em nome do meu re ba nho que ri do, em nome da san ta re li gião que
nos le ga ram os nos sos an te pas sa dos, me ani mo a vir so li ci tar da bon da de e
dos sen ti men tos re li gi o sos de V. Exa duas gra ças: 

1ª) Exmo. Se nhor, se tão de sa gra dá vel bo a to não for des ti tu í do
de fun da men to, como mi nis tro do al tís si mo, e em nome da san ti da de do
au gus to ca rá ter sa cer do tal, em nome da hon ra e da cons ciên cia de nos so
cle ro, su pli co a V. Exa que te nha a ge ne ro si da de de não exi gir da que les dig -
nos sa cer do tes um ato que, além de ser pe ca do gra vís si mo, um cri me enor -
me aos olhos do in cor rup tí vel juiz de nos sas al mas, uma ver go nho sa tra i ção 
aos sa gra dos ju ra men tos que eles pres ta ram na oca sião de sua or de na ção,
se ria tam bém uma ver da de i ra apos ta sia da re li gião de Nos so Se nhor Je sus
Cris to. 

2ª) Como pas tor, como pai e ir mão afe tu o so da que les de no da dos 
e fiéis sol da dos de Je sus Cris to, en ca re ci da men te, e em nome da ino cên cia,
exo ro a V. Exa que se dig ne não usar de ri gor para com ho mens que ou tro
cri me não tem, se não o de se rem obe di en tes ao seu hu mil de di o ce sa no;
cum pri rem o que ju ra ram; se con fes sa rem ver da de i ros mi nis tros do san tuá -
rio; pro va rem que a vir tu de não é pre di ca do ex clu si vo do sa cer do te es tran -
ge i ro; e se mos tra rem glo ri o so imi ta do res dos san tos exi la dos de 1793, e dos 
nun ca as sas en gran de ci dos co la bo ra do res de mon se nhor Mer mil lod e mon -
se nhor La chat. 



A sua obe diên cia às ve ne rá ve is pres cri ções da san ta igre ja de
Deus, em lu gar de ser de li to me re ce dor de se ve ra pu ni ção, é, pelo con trá rio, 
nas cir cuns tân ci as atu a is, he ro ís mo que tor na-os cre do res da ad mi ra ção,
dos en cô mi os, dos apla u sos do orbe ca tó li co, e dig nos das bên çãos do seu
pas tor re co nhe ci do, de to dos os ca tó li cos, da es po sa ima cu la da de Je sus
Cris to, e prin ci pal men te do oni po ten te se nhor dos céus e da ter ra. 

Exm. Sr., sen do Re li gião Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na a re li gião
da que les dig nís si mos pá ro cos; sen do esta re li gião de nos sos pais, dos bra si -
le i ros em ge ral e do Esta do, in con tes ta vel men te se ria uma fla gran te e cla mo -
ro sa in jus ti ça pu nir sa cer do tes, só por que se guem o en si no, os di ta mes e os
pre ce i tos des sa mes ma re li gião; só por que não des pre zam as or dens de seu
hu mil de pre la do, que está cum prin do as ve ne ran das dis po si ções do che fe
su pre mo des sa mes ma re li gião san ta. 

Isto é su ma men te cla ro e da ma i or evi dên cia. Ape lo para o bom
sen so e le al da de de V. Exa 

Se al guém é res pon sá vel pe las con se qüên ci as das leis e cons ti tu i ção 
apos tó li cas, ou tro por cer to não é, nem pode ser, se não o Sumo Pon tí fi ce,
que as pro mul gou, e de po is o seu in dig no de le ga do nes ta di o ce se, que
man dou dar-lhes in te i ra exe cu ção. So bre a ca be ça des te, pois, deve cair
todo o peso do bra ço do po der se cu lar; nun ca, po rém, so bre po bres sa cer -
do tes, ino cen tes, cujo úni co de li to é a fi de li da de aos seus sa cros san tos ju ra -
men tos e ao en si no su bli me da re li gião di vi na, de que são mi nis tros. 

Por tan to, Exm. Sr., se o Go ver no Impe ri al ten ci o na cas ti gar a
quem con fes sar, na atu al emer gên cia, a re li gião de Nos so Se nhor Je sus Cris to,
obe de cen do aos man da men tos do seu imor tal vi gá rio na ter ra, de nun cio a
V. Exa o pri me i ro cul pa do e úni co res pon sá vel nes ta pro vín cia, pe din do
com to das as fa cul da des da mi nha alma que so bre ele, tão-so men te, se jam ,
des car re ga dos to dos os gol pes do po der tem po ral: este cul pa do é o in dig no
pas tor da igre ja per nam bu ca na: – Ego sum. 

 Re ve lan do-me com es tas pa la vras sa í das dos lá bi os do di vi no
mes tre, no Jar dim das Oli ve i ras, no co me ço de sua sa gra da pa i xão, a exem plo
dele, su pli co hu mil de e ins tan te men te a V. Exa use para co mi go de toda a
se ve ri da de: mas, por ca ri da de, por jus ti ça, pelo san to nome de Deus, pe las
en tra nhas de Nos so Se nhor Je sus Cris to, se dig ne pou par a ino cên cia, a
tran qüi li da de, o sos se go da que las mi nhas que ri das ove lhas, da que les meus
ir mãos e fi lhos mu i to ama dos, que ne nhu ma cul pa têm! “Se a mim, pois, é
que bus ca is, aqui es tou eu; de i xai po rém ir es tes em paz. Si ergo me qua e -
ritis si ni te hos abi re. (S. João, cap. 18, v. 8.) 

Deus guar de a V. Exa. –  Ilmo. Sr. Dr. Hen ri que Pe re i ra de Lu ce -
na, pre si den te da Pro vín cia.  

� Fr. Vi tal, Bis po de Olin da.

Extra í do de D. VITAL, Bis po de Olin da. O Após to lo. Rio de Ja ne i ro, 3 de agos to de 1873. Pág. 1.
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109.4 – CUMPRIMENTO DA DECISÃO
 DO GOVERNO IMPERIAL

 (25 JULHO 1873)

Pa lá cio da Pre si dên cia de Per nam bu co, 25 de ju lho de 1873. Exo. e
Rev mo. Se nhor. Em res pos ta ao ofí cio de V. Exa. Rev ma. de 24 do
cor ren te, te nho a di zer-lhe que efe ti va men te man dei cha mar os Vi -

gá ri os das Fre gue si as des ta ci da de, para sa ber pre vi a men te de les se es ta vam
ou não dis pos tos a obe de cer à de ci são do Go ver no Impe ri al so bre a in ter di ção
das ir man da des, que, como sen ten ça, deve pro du zir to dos os seus efe i tos
ju rí di cos.

Na qua li da de de de le ga do do Go ver no Impe ri al, não pos so de i xar
de fa zer fi el men te cum prir aque la de ci são, man dan do pro ce der con tra os
que a não res pe i ta rem. Se, po rém, dis to pode re sul tar sé ri os re ce i os de
me di das se ve ras e ri go ro sas, como V. Exa. Rev ma an te vê, cabe-lhe, em vir tu de 
do res pe i tá vel e ele va do car go que exer ce, evi tá-las, pon do ter mo a um tão
de sa gra dá vel con fli to; e con cor ren do para o cum pri men to da re so lu ção do
Go ver no Impe ri al, dará V. Exa. Rev ma o exem plo de res pe i to às leis do
país, e uma pro va de que pre fe re as ar mas de paz e amor, que o di vi no mes -
tre lhe con fi ou, à to das as que pos sam aze dar os âni mos, já tão exal ta dos, de 
suas ove lhas.

O Go ver no Impe ri al tem até hoje pro te gi do a re li gião do Esta do,
e con ti nu a rá a fazê-lo, en quan to a Cons ti tu i ção do Impé rio não for der ro ga da
nes ta par te; con se que te men te não pode ser sus pe i ta do de pre ten der in fli gir
cas ti gos e mar tí ri os aos mi nis tros des ta Re li gião, aos qua is lhe cum pre
de fen der. Os que, po rém, pelo seu pro ce di men to hou ve rem in cor ri do nas
pe nas pres cri tas nas leis cri mi na is, não fi ca râo im pu nes, e con tra eles se rão
elas apli ca das nas for mas das leis em vi gor.

Deus guar de a V. Exa. Rev ma, bis po di o ce sa no. – O pre si den te,
Hen ri que Pe re i ra de Lu ce na – Con fe re. – Fa us to Angus to de Agui ar.

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a his tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978.
Pág. 78.
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109.5 – COMUNICAÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA DO
BISPO DE OLINDA (26 JULHO 1873) 

Con fi den ci al. – Ga bi ne te da Pre si dên cia de Per nam bu co, em 26 de
Ju lho de 1873. 

Ilm.E e Exm.E Sr. – Os fa tos ul ti ma men te ocor ri dos com re la ção
à ques tão re li gi o sa vem fir mar a con vic ção de que a au to ri da de ecle siás ti ca
des ta Pro vín cia está dis pos ta a de so be de cer for mal men te às or dens do
go ver no so bre esse gra ve as sun to. A res pos ta do bis po de tal di o ce se ao avi so
do mi nis té rio a car go de V. Exa, de 12 de abril, pu bli ca do nos jor na is des ta
ci da de, não de i xou dú vi da de que, não se con for man do com a re so lu ção
to ma da sob con sul ta do con se lho de Esta do, não lhe da ria exe cu ção; mas
era de es pe rar que não lhe pu ses se obs tá cu lo, quan do pela au to ri da de ci vil,
e nos ter mos da lei, fos se ela exe cu ta da. 

Assim, po rém, não acon te ceu. Fin do o pra zo mar ca do no ci ta do
avi so de 12 de abril, e não ten do o di o ce sa no cum pri do a re so lu ção im pe ri al,
com re la ção à in ter di ção das Igre jas e Irman da des, o dr. juiz de Di re i to
pro ve dor de ca pe las deu-lhe exe cu ção, le van tan do o in ter di to in ter pos to.
Cons tou-me logo que o bis po or de na ra aos Vi gá ri os que não fun ci o nas sem,
e sa cer do te al gum fun ci o nas se nas igre jas por ele in ter di tas, ou pe ran te as
ir man da des nas mes mas con di ções, sob pena de sus pen são. 

De le ga do do Go ver no Impe ri al, e cum prin do-me o de ver de
pro vi den ci ar para que não seja des res pe i ta da a re so lu ção im pe ri al, man dei
cha mar os vi gá ri os das Fre gue si as des ta ci da de, e ob ser vei-lhes que in cor ri am
em cri me de de so be diên cia se não cum pris sem as or dens do go ver no. 

Ve ri fi quei en tão, pe las res pos tas que me de ram, que in fe liz men -
te era ver da de i ra a de ter mi na ção a eles im pos ta pelo pre la do. 

O vi gá rio da Fre gue sia de San to Antô nio de cla rou-me que, sen do
esta ques tão pu ra men te re li gi o sa, só obe de cia ao seu pre la do, em bo ra so fres se
as con se qüên ci as des ta re so lu ção. O da Boa Vis ta dis se que nes ta emer gên cia
ia pe dir sua exo ne ra ção, pois é vi gá rio en co men da do. O de S. José pe diu
al gum tem po para re fle tir, e que no dia se guin te me da ria a res pos ta. Antes, 
po rém, que esse Sa cer do te me co mu ni cas se a sua re so lu ção, re ce bi o ofí cio



jun to por có pia (nº 1), em que o Di o ce sa no me par ti ci pa va a sus pen são de
or dem e be ne fí cio im pos ta ao vi gá rio de S. José. 

Ao pas so que isso se dava, re cu sa va-se o vi gá rio de San to Antô nio
a en co men dar o ca dá ver de Ze fe ri no Mo re i ra, por que não o po dia fa zer
pe ran te a Irman da de do Espi ri to San to, que es ta va in ter di ta, não obs tan te o
ato do dr. juiz de ca pe las. Orde nei que o vi gá rio me in for mas se com ur gên cia
so bre a pe ti ção que a este res pe i to me di ri gi ram, e fiz sen tir ao Ca pe lão do
ce mi té rio pú bli co que, es tan do le van ta do o in ter di to in ter pos to às ir man da des, 
po dia ele fa zer a en co men da ção de ca dá ve res com a as sis tên cia de las, e que, 
por tan to, en co men das se de Ze fe ri no Mo re i ra, o que foi ime di a ta men te
cum pri do pelo dito Ca pe lão. 

O vi gá rio da Fre gue sia de San to Antô nio res pon deu-lhe que o
seu pro ce di men to nes te ne gó cio ora em ob ser vân cia de or dens ter mi nan tes
do seu Pre la do, a quem de via obe diên cia. Inclu so re me to a V. Exa có pia da
pe ti ção, res pos ta do vi gá rio de San to Antô nio, e do meu ofí cio ao ad mi nis -
tra dor do ce mi té rio. 

Re me ti tam bém có pi as des tes do cu men tos ao pro mo tor pú bli co,
para pro ce der con tra quem se achar em cul pa, qual quer que seja o seu ca rá ter
e po si ção so ci al. 

Vê V. Exa. pelo ex pos to que a im por tân cia e gra vi da de des ta
ques tão vai cres cen do de dia em dia, e a obs ti na ção do pre la do di o ce sa no
pro me te sé ri os em ba ra ços; por mi nha par te es tou dis pos to a não con sen tir
que se jam des res pe i ta das as leis do país, e de ter mi na ções do go ver no. 

Aguar do as or dens de V. Exa., a quem re no vo os pro tes tos de
mi nha ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. - De V. Ex. Ilm.E e Exm. Sr.
João Alfre do Cor re ia de Oli ve i ra. – Ami go aten ci o so ve ne ra dor e cri a do,
Hen ri que Pe re i ra de Lu ce na – Con for me. – Fa us to Au gus to de Agui ar.

Extra í do de O Di re i to. Vol. 3, Pág. 341. (Ver Men sal de le gis la ção, doutri na e ju ris pru dên cia. Pro pri -
e da de e re da ção de João José do Mon te). 
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109.6 – ORDEM DO MINISTRO DO IMPÉRIO
 DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO –  

OFÍCIO  (27 SETEMBRO 1873) 

Mi nis té rio dos Ne gó ci os do Impé rio 

Rio de Ja ne i ro, em 27 de se tem bro de 1873. 

Ilm. e Exmo. Sr. – Dos pa péis jun tos verá V. Exa que o Revm. Bis po de
Olin da re cu sou cum prir a de ci são que deu pro vi men to ao re cur so à
coroa, in ter pos to pela Con fra ria do San tís si mo Sa cra men to da Ma triz de

San to Antô nio do Re ci fe, da in jus ta sen ten ça de in ter di ção con tra ela pro fe ri do
pelo úni co mo ti vo de se rem ma çons al guns dos seus mem bros. E para mais
os ten tar a sua re cu sa, tra tou de in ci tar os vi gá ri os a de so be de ce ram por sua
vez ao Go ver no Impe ri al, ater ran do-os com a sus pen são ex in form ata cons ci en -
tia. de que fora logo ví ti ma, um, que ape nas se ha via mos tra do he si tan te.

Nes tes e em ou tros fa tos, cada qual mais te me rá rio, tem o Rev mo.
bis po ma ni fes ta do o fir me pro pó si to de ir de en con tro às leis do Esta do, por
si e pelo cle ro de sua di o ce se, des co nhe cen do as sim a com pe tên cia do
po der tem po ral em pon tos há mu i to ad mi ti dos e ob ser va dos pe las na ções
ca tó li cas e ex pres sa men te con sa gra dos na le gis la ção pá tria. 

As ir man da des, em bo ra pos sam ser con si de ra das ins ti tu i ções
cujo fim prin ci pal é ma té ria ecle siás ti ca, têm ao mes mo tem po in tu i tos
tem po ra is, cons ti tu em en ti da des ju rí di cas, sus ce tí ve is de di re i tos e obri ga ções
que o co lo cam em re la ção di re ta com as au to ri da des ci vis, a quem pres tam
con tas da sua ad mi nis tra ção, e con se qüen te men te de sua mis são. 

Daí vem que os seus com pro mis sos de pen dem da san ção do po der 
tem po ral e da apro va ção do ecle siás ti co, ad qui rin do por esse ato uma na tu -
re za in ques ti o na vel men te mis ta, e ten do, por tan to, for ça obri ga tó ria, as sim
no foro in ter no como no ex ter no, en quan to não fo rem al te ra dos ou re vo ga dos
pe los mes mos trâ mi tes le gí ti mos por que fo ram cons ti tu í dos. 

Entre tan to, jul gou o Revmo. Bis po de Olin da que de sua pró pria
e exclu si va au to ri da de po dia, ex abrup to, man dar ex pe lir das ir man da des
al guns de seus mem bros por mo ti vos aliás es tra nhos aos di tos com pro missos



e lan çar in ter di to ge ral, pes so al e lo cal so bre toda a cor po ra ção, pos ter gan -
do as sim o di re i to na tu ral e ecle siás ti co, abs tra in do das leis do pro ces so,
pre fe rin do a ci ta ção pes so al, su pri min do a de fe sa, que tem suas es cu sas, fe -
rin do de um só gol pe a ino cen tes e cul pa dos, e, fi nal men te, in ter rom pen do
as funções do cul to a pon to de to mar-se este qua se pa ra li sa do na re li gi o -
sa capi tal de Per nam bu co, por quan to ra ras fo ram as ir man da des que de i -
xaram de fi car sob o peso enor me da in ter di ção. 

Não foi com efe i to sem mu i ta ra zão que San to Agos ti nho, ad ver -
tin do a um jo vem bis po da Áfri ca por ha ver ful mi na do com pe nas es pi ri tu a is
a uma fa mí lia in te i ra, se ex pri miu do se guin te modo:

“Se vós”, es cre via o bis po an cião, “ten des al gu ma ra zão, ou al gu -
ma au to ri da de que pro ve que po dem com jus ti ça ser ex co mun ga do os fi -
lhos pelo pe ca do do pai, a mu lher pelo do ma ri do, o es cra vo pelo do se -
nhor, su pli co-vos mo co mu ni que is. Qu an to a mim, nun ca ou sei fazê-lo, ain -
da quan do mais vi va men te im pres si o na do pe los cri mes atro zes co me ti dos
con tra a igre ja. Mas, se o se nhor voa re ve la que isso se pode fa zer jus ta men -
te, eu não des pre za rei a vos sa mo ci da de, nem a vos sa pou ca ex pe riên cia no
Epis co pa do. Pos to que de ida de avan ça da, e há tan tos anos bis po, de boa von -
ta de apren de ria de um jo vem co le ga a ma ne i ra por que po de ría mos jus ti fi -
car-nos di an te de Deus, e dos ho mens, de ha ver pu ni do com su pli cio es pi ri -
tu al a ino cen tes por ca u sa do cri me de ou trem.” 

Ora, o Revmo. Bis po de Olin da ex ce deu aque le ri gor, por que
não ful mi nou só a uma fa mí lia, mas a ir man da des in te i ras, an tes de se rem
os seus mem bros ou vi dos e con ven ci dos re gu lar men te. 

Por um di re i to qua se ime mo ri al, fir ma do em di ver sos as sen tos
le gis la ti vos, e sus ten ta do pelo De cre to nº 1.911, de 28 de mar co de 1857, é 
per mi ti do re cur so à Co roa nos ca sos de usur pa ção de ju ris di ção e po der
tem po ral, por qua is quer cen su ras con tra em pre ga dos ci vis em ra zão de seu
ofi cio, e por no tó ria vi o lên cia no exer cí cio da ju ris di ção e po der es pi ri tu al,
pos ter gan do-se o di re i to na tu ral, ou câ no nes re ce bi dos. Tal é a le gis la ção do 
pais, que ain da não ti nha sido de sa ca ta da por nem um pre la do bra si le i ro. 

De acor do com ela foi in ter pos to o re cur so à co roa por uma das ir -
man da des in ter di tas. Sem dú vi da o pro ce di men to do Revmo. bis po era ma ni -
fes ta men te exor bi tan te e tu mul tuá rio: nada me nos im por ta va do que as sus tar
e in qui e tar as cons ciên ci as, de sur pre sa, com in te i ro aban do no das re gras de
pru dên cia e ca ri da de re co men da das pela igre ja, e sem res pe i tar, como lhe
cum pria, o li ga me dos pre ce i tos ci vis, que de cer to obri gam até em cons ciên cia. 

Nes tas cir cuns tân ci as, o Go ver no Impe ri al não po dia de i xar de
vir em so cor ro dos ci da dãos ofen di dos, usan do de um di re i to de so be ra nia
con tra uma vi o lên cia ma ni fes ta e cla mo ro sa. Deu, por tan to, pro vi men to ao
re cur so e man dou, nos ter mos mais aten ci o sos, anu lar os efe i tos da in ter dição
por avi so de 12 de ju nho. Sem mais re fle tir, e em vez de obe de cer à de ci são
impe ri al, o Revmo. bis po de Olin da não so men te nega a le gi ti ma com pe tência
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do po der ci vil, como re in ci dir nos atos qua li fi ca dos de abu si vos e vi o len tos; 
e em lin gua gem in su e ta, im pró pria do seu sa gra do mi nis té rio, in ti ma ao
Go ver no Impe ri al a sua for mal de so be diên cia, jul gan do-a mu i to jus ti fi ca da
por um no vís si mo bre ve pon ti fí cio, que pro vo ca ra por in for ma ções suas, e
man dou logo pu bli car sem de pen dên cia, ou an tes com des pre zo do com pe -
ten te be ne plá ci to. 

E to da via é des se mes mo bre ve que res sum bra o de sa gra do do 
S. S. pa dre, quan to ao modo ás pe ro e vi o len to com que o Revmo. bis po
procedeu, apli can do ao que con si de ra va mo lés tia crô ni ca re mé di os ex ces si -
vamen te he rói cos, e por isso mes mo no ci vos. Em sua alta sa be do ria o soberano
pon tí fi ce re co nhe ceu aqui lo de que não co gi ta ra o Bis po de Olin da, isto é,
que an tes dos me i os ri go ro sos se deve usar dos bran dos e su a só ri os. 

Ain da que o pla cet não ti ves se a mes ma ra zão jus ti fi ca ti va do
di re i to do pa dro a do, que tem ori gem ca nô ni ca; ain da que os im pe tran tes
ca tó li cos não fos sem os pro te to res na tos da igre ja, os vin ga do res dos câ no nes,
como di zem as sa gra das pá gi nas, bas ta ria que o pla cet fos se uma ga ran tia
de or dem pú bli ca, para que ao Revmo. bis po não fos se lí ci to cons pi rar aber -
ta men te con tra ele pelo modo por que o está pra ti can do. 

Em todo o caso o pla cet no Impé rio, as sim como em to dos os pa í ses
ca tó li cos res pe i ta dos pela San ta Sé, e in ques ti o na vel men te um di re i to ma jes tá -
ti co, e ao mes mo tem po uma con di ção de har mo nia en tre os dois po de res ci vil
e ecle siás ti co, os qua is, em bo ra dis tin tos nos seus mi nis té ri os, não são, nem
podem ser an ta gô ni cos; de vem iden ti fi car-se no pen sa men to do bem co mum,
sem as con fun di rem, e au xi li ar-se sem per de rem a res pec ti va au to no mia. 

Esque cen do-se o Revmo. bis po de seus de ve res de sú di to, tem
re sis ti do, e con ti nua a re sis tir às le gí ti mas de ter mi na ções do Go ver no Impe ri al; 
e como Pre la do tem pro ce di do com ri gor ex ces si vo para com as ove lhas de
seu re ba nho, pro vo can do-as tal vez a um cis ma, que não pode es tar na in ten ção
re li gi o sa dos bra si le i ros. 

Por es tes de plo rá ve is fa tos, que já ti ve ram con se qüên ci as fu nes tas
em Per nam bu co, e que ame a çam a or dem pú bli ca de gra ves per tur ba ções,
só não for con ti do o Revmo. bis po, in cor reu ele na san ção das leis pe na is, e
deve res pon der pe ran te o su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça. 

E Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, con for man do-se com o pa re cer da 
maioria do Con se lho de Esta do ple no, há por bem or de nar que V. Exa. pro -
mova a acu sa ção do Revm. Bis po de Olin da, d. frei Vi tal Ma ria Gon çalves de 
Oli ve i ra, como é de di re i to e re cla mam os in te res ses do Esta do. O que há
por mu i to re co men da do ao es cla re ci do zelo de V. Exa.

Deus guar de a V. Exa – João Alfre do Cor reia de Oli ve i ra – sr.
procu ra dor da co roa, Fa zen da e so be ra nia na ci o nal. 

Extra í do de DOR NAS FI LHO, João. O pa dro a do e a Igre ja bra si le i ra. Vol. 125. São Pa u lo, Rio de Ja ne -
i ro, Re ci fe, Por to Ale gre. Edi to ra Bra si li a na, 1873-1875. Págs. 140-144. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  553



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.7 – DENÚNCIA CONTRA D. VITAL
 (10 OUTUBRO 1873) 

Senhor! – A.V. M. Impe ri al, res pe i tá ve is mi nis tros do Su pre mo Tribunal
de Jus ti ça, re qui si ta o pro cu ra dor da Co roa, So be ra nia e Fa zen da
Naci o nal, e pro mo tor da Jus ti ça, au to ri za do pelo avi so do Exmo.

minis tro do Impé rio de 27 de se tem bro pró xi mo fin do, que se man de formar e 
fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de do Revmo. Bis po de Olin da, d. fr. Vi tal Maria
Gon çal ves de Oli ve i ra, pe los fa tos cri mi no sos por ele co me ti dos no exer cício
de seu em pre go, que são des cri tos no ci ta do avi so, e que, se gun do lhe
permi tem suas fra cas for ças, mos tra rá como in frin gem a nos sa Cons ti tu i ção 
Po lí ti ca e nos so Có di go Cri mi nal. 

Se nhor! É sem pre do lo ro so ver um alto fun ci o ná rio em cir cuns -
tân ci as de ser res pon sa bi li za do e de ver-se-lhe im por a san ção das leis pe na is.
E o que será en tão para com um Bis po, cuja au to ri da de, cujo mi nis té rio le -
vam a ser ele con si de ra do o pai es pi ri tu al de seus di o ce sa nos? Os bis pos,
sob a di re ção do vi gá rio de Cris to na ter ra, de vem ser nos sos pas to res, nos -
sos gui as para a vida pre sen te, e mais ain da para a vida fu tu ra, eter na. 

O Revm. Bis po de Olin da, apar tan do-se do que tan to re co men da 
o Evan ge lho, lon ge de ser mi tis e hu mi lis, lon ge de dar exem plo de aten ção,
de obe diên cia às leis de nos so país, apre sen ta, os ten ta a mais for mal de so -
be diên cia, de cla ra, para as sim di zer, guer ra for mal ao Go ver no Impe ri al, ao 
Có di go Cri mi nal, à Cons ti tu i ção Po lí ti ca! 

E isto com ex pres sões, com um es ti lo e tom, que no seu ofi cio de
12 de ju lho úl ti mo mais pa re ce um su pe ri or for te e des pó ti co do que um
em pre ga do; dan do res pos ta ao avi so do Exmo. mi nis tro do Impé rio de 12
de ju lho do cor ren te ano, no qual não se en con tra fra se ou pa la vra que pos -
sa au to ri zar um re pa ro um des gos to. 

Aque le es cri to (e o mais que tem sa í do da pena de S. Exa e que
te nho lido nos jor na is) do pre la do di o ce sa no de Olin da, como V. M. Impe ri al
terá de ana li sar, faz lem brar os dos tem pos em que os bis pos e a Cú ria
Ro ma na, su pon do-se e de fato sen do se nho res do mun do, da vam tro nos,
de pu nham reis, di vi di am a ter ra, ti nham o gê ne ro hu ma no em es cra vi dão e 
sob o mais des pó ti co ter ror. O se nhor per mi tiu que isto aca bas se, e que nos



tem pos que cor rem ve ja mos a lei, a re li gião do Már tir do Gól go ta, como as
da paz e har mo nia, tão do ces, tão fá ce is de exe cu tar e se guir. 

E por que não quer o Revmo. Bis po de Olin da ob ser var e cum -
prir, o que é pró prio da nos sa san ta re li gião, e aba lan ça-se a le van tar o es tan -
dar te da guer ra? 

E no Bra sil, onde fe liz men te do mi na a re li gião ca tó li ca apos tó li ca 
ro ma na, que to dos abra çam e tra ba lham por bem cum prir. 

Me diu, pe sou S. Exa. Rev ma. o al can ce, os ma les de uma guer ra
re li gi o sa? 

Que lu cros ti ra rá de tão da na do mal? 
Que van ta gens, que bens au fe ri rá a re li gião do fi lho de Deus? 
Ma les e ma les in cal cu lá ve is nos ame a çam; e por isso é de toda a

ne ces si da de e ur gên cia pro cu rar-lhes um pa ra de i ro, e um dos me i os mais
se gu ros, dura lex, sed lex, é a res pon sa bi li da de, e pu nir quem com tan to
es cân da lo deu ca u sa e não se quer con ter. 

O Revmo. Bis po de Olin da não pode des co nhe cer os pre ce i tos do 
nos so pac to fun da men tal, leis das leis, e como en tão cla ra men te não se guir,
não fa zer caso do que é pro cla ma do, es ta tu í do no § 14 do art. 102? 

E sem esta base, es sen ci al, só li da, deve S. Ex. Revmo. sa ber que
não te ria o Impé rio do Bra sil a sua so be ra nia, não se ria uma na ção li vre e
in de pen den te. 

E o pro ce di men to do Revmo. Bis po de Olin da não tem como
ime di a ta con se qüên cia a vi o la ção do nos so pac to fun da men tal? 

S. Ex. Revmo., com uma tal vi o la ção e com mais que fez, e faz,
não terá em vis ta pro mo ver o in te res se pes so al seu? 

Não o in te res se sór di do e mes qui nho do di nhe i ro, das ri que zas,
mas sim o alto in te res se de es ten der, de ele var atri bu i ções que o le va rão a
ser uma au to ri da de su pre ma e in de pen den te. 

O Revmo. Bis po de Olin da, pro cu ran do e ob ten do no vas or dens
da Cú ria Ro ma na, e dan do-lhe exe cu ção en tre nós sem su je i tar-se aos trâ mi tes
ne ces sá ri os, terá re co nhe ci do au to ri da de su pe ri or fora do Impé rio, pres -
tan do-lhe obe diên cia? 

Ou terá re cor ri do à au to ri da de es tran ge i ra sem im pe trar li cen ça?
O Revmo. Bis po de Olin da lan çou in ter di tos, quis re vi ver uma

me di da ve xa tó ria, iní qua, que es ta va fora de uso; e, o que é mais, não po dia 
ter lu gar ex-vi da lei de 18 de de zem bro de 1516; da Car ta Ré gia de 20 de
ou tu bro de 1620, de 23 de fe ve re i ro de 1821 e de 12 de ou tu bro de 1823;
nem mes mo a par da Prov. Reg. de 10 de mar ço de 1764 e 18 de ja ne i ro de
1765. 

S. Exa., que deve ser o pri me i ro a dar exem plo de jus ti ça mo de -
ra da e bran du ra, não aten deu que, ain da quan do pu des se apli car tão for te
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cen su ra ecle siás ti ca, não de via fazê-la sem to das as ca u te las, para que não
fi cas sem sob o peso dela os que em nada ha vi am con cor ri do, e para que não 
fi cas sem os fiéis pri va dos de todo o so cor ro es pi ri tu al. 

A de so be diên cia do Rev mo. Bis po de Olin da em cum prir o que
foi de ci di do no re cur so à Co roa, in ter pos to pela Irman da de do San tís si mo
Sa cra men to da Ma triz de San to Antô nio do Re ci fe, é cla ra e es can da lo sa. 

S. Ex. Rev ma. não se im por ta do que se gun do as leis do Bra sil e
nos li mi tes de atri bu i ções ri go ro sa men te le ga is é de ci di do pelo Go ver no
Impe ri al. 

Se nhor! – Di ri gin do-me a um Tri bu nal de tão ele va da hi e rar quia, 
não me atre ve ria a pre ci sar os ar ti gos da le gis la ção pe nal que fo ram vi o la dos
pelo Revm. Bis po de Olin da, e cu jas pe nas lhe de vem ser apli ca das, se o de ver
que me é im pos to não me for ças se a isto. 

Antes, po rém, peço a V. M. Impe ri al que, com seu sa ber e lu zes,
man dan do for mar pro ces so e fa zen do efe ti va a res pon sa bi li da de da que le
alto fun ci o ná rio pú bli co, de ter mi ne de fi ni ti va men te, se as in fra ções re ca em
no art. 96 ou no art. 81, ou no art. 79, ou no art. 141, ou no art. 129 nos §§ 1º
e 7º na par te fi nal, to dos do Có di go Cri mi nal. 

Devo po rém, fa zer cla ro e cer to, como me é por di re i to pres cri to,
que jul go S. Exa. Rev mo. in cur so nos art. 81, 96 e 129 aci ma ci ta dos, e que
lhe são apli cá ve is as cir cuns tân ci as agra van tes dos §§ 3º, 4º, 8º e 10 do art.
16 do mes mo Có di go. 

V. M. Impe ri al de ci di rá tudo como me lhor for em di re i to. 
Rio de Ja ne i ro, 10 da ou tu bro da 1873. – O pro mo tor da Jus ti ça,

D. Fran cis co Bal ta zar da Sil ve i ra. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 61-63. 
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109.8 – ATA DA SESSÃO DO CONSELHO DE ESTADO
SOBRE A QUESTÃO RELIGIOSA (8 NOVEMBRO 1873)

No dia oito do mês de no vem bro do ano de Nos so Se nhor Je sus
Cris to de mil oi to cen tos e se ten ta e três, qüin qua gé si mo segundo
da in de pen dên cia e do Impé rio, às dez ho ras e meia da ma nhã,

no Paço da Impe ri al Qu in ta da Boa Vis ta, ba ir ro de São Cris tó vão des ta
cida de do Rio de Ja ne i ro, re u niu-se o Con se lho de Esta do sob a pre si dên cia
do mu i to alto e mu i to po de ro so se nhor Dom Pe dro de Alcân ta ra, se gun do
Impe ra dor e de fen sor per pé tuo do Bra sil, es tan do pre sen tes os con se lhe i ros 
de Esta do: Vis con de de Aba e té, Mar quês de Sa pu caí, Vis con de de Sou sa
Fran co, Mar quês de S. Vi cen te, José To más Na bu co de Ara ú jo, Vis con des
de Mu ri ti ba, do Bom Re ti ro, de Ja guari, Du que de Ca xi as e Vis con de de Ni -
te rói; e os mi nis tros e con se lhe i ros de Esta do Vis con de do Rio Bran co, mi -
nis tro dos ne gó ci os da fa zen da e pre si den te do con se lho de mi nis tros Ma -
nu el Antô nio Du ar te de Aze ve do, dos ne gó ci os da jus ti ça e in te ri no do
Impé rio, Vis con de de Ca ra ve las, dos ne gó ci os es tran ge i ros, João José de
Oli ve i ra Jun que i ra, dos ne gó ci os da guer ra, Jo a quim Del fi no Ri be i ro da
Luz, dos ne gó ci os da ma ri nha, e José Fer nan des da Cos ta Pe re i ra Jr., dos
negó ci os da agri cul tu ra, co mér cio e obras pú bli cas.

Fal to por au sen te na Eu ro pa o con se lhe i ro de Esta do Vis con de
de Inho mi rim.

Sua Ma jes ta de Impe ri al de cla rou aber ta a con fe rên cia, foi lida e
apro va da a ata de vin te e seis de ju lho úl ti mo.

Era o as sun to da con fe rên cia o ob je to cons tan te do se guin te avi so
pelo qual foi con vo ca do o Con se lho: “Mi nis té rio dos Ne gó ci os do Impé rio.
Rio de Ja ne i ro, em vin te e cin co de ou tu bro de 1873. Ilmo  Exmo  sr. Sua
Ma jes ta de o Impe ra dor hou ve por bem man dar con vo car o Con se lho de
Esta do para con sul tar com seu pa re cer so bre as se guin tes ques tões: 1ª) Se o
go ver no im pe ri al, re sol ven do man dar res pon sa bi li zar a um bis po, pode ao



mes mo tem po or de nar a sus pen são do exer cí cio de suas fun ções; 2ª) No
caso afi ma ti vo, como e por quem será re gi da a Di o ce se; 3ª) Se das sus pen sões
e in ter di tos, que os bis pos ex in for ma ta cons ci en tia im põem aos clé ri gos é
de ne ga do o re cur so à Co roa em qual quer caso; ou se de tais cen su ras é
per mi ti do re cor rer, quan do não se ve ri fi quem as con di ções es ta be le ci das
pe las leis ca nô ni cas para as sus pen sões e in ter di ções ex in for ma ta cons ci en tia; 
4ª) Se o go ver no im pe ri al pode sus pen der a man dar res pon sa bi li zar os
pá ro cos que se re cu sa rem ou por qual quer modo obs ta rem ao cum pri men to 
de suas de ci sões so bre re cur sos in ter pos tos por ir man da des con tra atos dos
bis pos, ou de qua is quer ou tras re so lu ções da mes ma na tu re za; 5ª) Se as
de ci sões do go ver no pro fe ri das so bre os re fe ri dos re cur sos têm efe i to so men te
a res pe i to das ir man da des que os hou ve rem in ter pos to, ou se de ver ser con si -
de ra das como obri ga tó ri as quer para aos bis pos, quer para os pá ro cos em
re la ção a to dos os ca sos idên ti cos. O que co mu ni co a V. Exa para que se dig ne
de com pa re cer no Paço de S. Cris tó vão no dia 8 do pró xi mo mês às dez ho ras
e meia da ma nhã. Deus guar de V. Exa. Ma nu el Antô nio Du ar te de Aze ve do.
Sr. Mar quês de Sa pu caí”.

Como in for ma ção e es cla re ci men to do ob je to fo ram di ri gi dos aos 
Con se lhe i ros de Esta do o avi so e im pres sos se guin tes: “Mi nis té ri os dos
Ne gó ci os do Impé rio. Rio de Ja ne i ro, em 1º de ou tu bro de 1873. Ilmo. e
Exmo. Sr. Sua Ma jes ta de o Impe ra dor há por bem que o con se lho de Esta do,
con sul tan do so bre os que si tos es pe cí fi cos no avi so de 25 do cor ren te mês,
te nha à vis ta ser vin do-lhe de in for ma ções e es cla re ci men tos, o ofí cio di ri gi do
pelo Ver.º Bis po do Pará ao Go ver no Impe ri al com a data do re fe ri do mês,
digo, com a data de 4 do mes mo mês, bem as sim o re que ri men to em que
Afon so Mo re i ra Tem po ral se que i xa do pro ce di men to de um dos pá ro cos
da ci da de do Re ci fe, e o ofí cio do pre si den te da pro vín cia de Per nam bu co
de dois tam bém do dito mês, acom pa nha do do que a este di ri giu o pro mo -
tor pú bli co da co mar ca do Bi ri que a res pe i to do ir re gu lar pro ce di men to
do Vi gá rio da Fra gue sia des te nome, e de uma de cla ra ção do mes mo pá ro -
co. A V. Exa. en vi ou in clu so para seu co nhe ci men to to dos os re fe ri dos pa -
péis. D. G. a V. Exa. Ma nu el Antô nio Du ar te de Aze ve do. Sr. Mar quês de Sa pu -
caí”. Ofí cio do Bis po do Pará ao Go ver no Impe ri al. Re si dên cia epis co pal do
Pará, 4 de ou tu bro de 1873. “Mm. e Exm.º Sr. por avi so de 9 de agos to úl ti mo
co mu ni ca-se V. Exa. que Sua Ma jes ta de o Impe ra dor con for man do-se à dou tri -
na e pa re cer do Con se lho de Esta do hou ve por bem dar pro vi men to ao re -
cur so de três con fra ri as que sus pen di das fun ções re li gi o sas, e man dar que
no pra zo de quin ze dias seja cum pri da esta re so lu ção, fi can do de ne nhum
efe i to o ato de que re cor re ram aque las con fra ri as. Não po den do eu sem apos tar 
da fé ca tó li ca re co nhe cer no po der ci vil au to ri da de para di ri gir as fun ções re -
li gi o sas, nem anu ir de modo al gum às dou tri nas do Con se lho de Esta do,
que ser vi ram de fun da men to a esta de ci são, por se rem elas sub ver si vas de
toda a ju ris di ção ecle siás ti ca, e cla ra men te con de na das pela San ta Igre ja Ca -
tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na, e sen do-me igual men te im pos sí vel, sem co me -
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ter cla mo ro sa in jus ti ça, re co nhe cer como re gu la res, como dig nas de gra ças
es pi ri tu a is as di tas con fra ri as ma ço ni za das, so bre tu do de po is do pro ce di -
men to es can da lo so que elas têm tido com seu pre la do e com a San ta Igre ja,
como tudo ex pus a Sua Ma jes ta de numa me mó ria re cen te; te nho o pro fun -
do pe sar de con ser var-me in te i ra men te pas si vo di an te des ta la men tá vel re -
so lu ção do Go ver no e de man ter em todo o seu vi gor a pena es pi ri tu al que,
no le gí ti mo exer cí cio de mi nha au to ri da de de Pas tor, lan cei so bre as di tas
con fra ri as até que elas vol tem ao ver da de i ro ca mi nho. Estou pron to, sr. mi -
nis tro, a obe de cer em tudo ao Go ver no de Sua Ma jes ta de; mas não pos so
sa cri fi car-lhe mi nha cons ciên cia e a lei de Deus. Deus guar de V. Exa. Ilmo. e
Exmos. sr. con se lhe i ro João Alfre do Cor re ia de Oli ve i ra, mi nis tro e se cre tá rio
de Esta do dos ne gó ci os do Impé rio. Antô nio, Bis po do Pará”. Re que ri men to 
de Afon so Mo re i ra Tem po ral: “Se nhor, an tes Vos sa Ma jes ta de Impe ri al
se apre sen ta Afon so Mo re i ra Tem po ral, ca sa do, mo ra dor da ci da de do Re -
ci fe, em Per nam bu co, usan do do di re i to que lhe con ce de o art. 179 nº 30 da
nos sa Cons ti tu i ção po lí ti ca, im pe tran do pro vi dên ci as con tra o ato abu si vo pra -
ti ca do pelo seu res pec ti vo pá ro co, o qual, como to dos os mem bros do cle ro 
da que la ci da de e pro vín cia, se re cu sa a ba ti zar uma fi lha le gí ti ma do su pli -
can te nas ci da a 30 de ja ne i ro do cor ren te ano, à qual o su pli can te quer que se
dê o nome de Ma ria Amá lia Tem po ral, pelo su pos to mo ti vo de ser o
suplicante ma çom, bem como de ser tam bém ma çom o pa dri nho es co lhi do,
Ale xan dre Ro dri gues dos Anjos, cuja mu lher, D. Fran cis ca Au gus ta Pes soa
dos Anjos, es co lhi da para ma dri nha da mes ma fi lha do su pli can te, tam bém é
re pe li da pelo fato de ser mu lher de ma çom.

Se o fato de per ten cer o ci da dão à ma ço na ria está su je i ta à san ção 
pe nal de qual quer lei ou re gu la men to, é cla ro que só o de lin qüen te po de rá
su por tar todo o peso da pe na li da de, e nun ca seus fi lhos, por que o ci ta do
art. 179 n.º 20 da mes ma Cons ti tu i ção pre ce i tua que ne nhu ma pena pos sa
pas sar além da pes soa do de lin qüen te. Con se qüen te men te, é cla ro que da
par te do pá ro co da fre gue sia onde re si de o su pli can te, bem como da par te
de todo o cle ro da que la pro vín cia, há ma ni fes ta vi o la ção de tal pre ce i to
cons ti tu ci o nal e o pro pó si to fir me de pre ju di car os fi lhos dos ma çons em
seus di re i tos de fa mí lia, pois que é sa bi do que só pela cer ti dão de seus
batis mos é que eles po de rão um dia pro var a le gi ti mi da de de sua fi li a ção. O 
su pli can te, pois, que ren do sal va guar dar os di re i tos de sua fi lha, tão des po -
ti ca men te tru ci da dos pe los que se di zem mi nis tros de um Deus de paz, de
amor e de ca ri da de, aos qua is está en tre nós in fe liz men te con fi a do o re gis tro
ci vil para aque les que per ten cem à Igre ja do Esta do, vem res pe i to sa men te im -
pe trar que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al a gra ça de pro ver a ma nu ten ção des ses
sa gra dos di re i tos, que à sua fi lha re sul tam do seu nas ci men to. Se o su pli can te
não per ten ces se, como per ten ce, à Igre ja ofi cial, por cer to que tran qüi lo se
acha ria so bre os di re i tos de sua fi lha, di re i tos futu ros, os qua is es ta ri am
pro te gi dos pela Lei n.º 1.144 de 11 de se tem bro de 1861 e re gu la men to nº
3.069 de 17 de abril de 1863, que con fi a ram o re gis tro ci vil dos que não forem
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par te des sa Igre ja aos se cre tá ri os das câ ma ras mu ni ci pa is e aos es cri vãos de 
ju i zes de paz, res pec ti vos. Se a fi lha do su pli can te, não fora, como é, de ma -
tri mô nio, te ria o su pli can te o re cur so do re co nhe ci men to dela pe ran te ta be -
lião pú bli co ou tes ta men to como de ter mi na o De cre to nº 463 de 2 de se tem -
bro de 1847. Mas, nas cir cuns tân ci as em que o su pli can te se acha, não pode
de i xar de vir re cla mar de V. M. I. um ato, que ga ran ta à sua fi lha seus di re i -
tos fu tu ros, vis to como os pá ro cos a cujo car go está o re gis tro da fa mí lia, en -
tre nós, têm em pou ca con si de ra ção a nos sa Cons ti tu i ção po lí ti ca, e os sa -
gra dos di re i tos dos ci da dãos, para os de i xa rem ao ca pri cho do azar. E as sim 
pede a V. M. I. se dig ne man dar que pela Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os 
do Impé rio, e re par ti ção com pe ten te se aten da à pre ten são do Su pli can te. E. 
R. M. Por pro cu ra ção de Afon so Mo re i ra Tem po ral, João Pa u lo Tem po ral”.

Os ou tros pa péis de que faz men ção o avi so são re la ti vos à repulsa
do vi gá rio de Bu í que, pe. Her cu la no Mar ques da Sil va, em ace i tar uma
pro cu ra ção do Cap. Da vid da Cu nha Leme, para pa dri nho de um ba ti zando,
por ser ma çom o dito ca sal. Se gun do o ofí cio do pro mo tor da Co mar ca ao
Pre si den te da Pro vín cia, o pro ce di men to do vi gá rio ca u sou ge ral in dig nação a
pon to de por em pe ri go o sos se go pú bli co.

Sua Ma jes ta de Impe ri al pas sou a ou vir os pa re ce res dos con se -
lhe i ros de Esta do.

O vis con de de Aba e té leu o se guin te: “Se nhor. Em obe diên cia ao
que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al hou ve por bem de ter mi nar em avi so de 25 de 
ou tu bro úl ti mo, cum pre-me res pon der aos que si tos for mu la dos no re fe ri do
avi so, o que pas so a fa zer: 1º Qu e si to: Se o Go ver no Impe ri al, re sol ven do
man dar res pon sa bi li zar a um bis po, pode ao mes mo tem po or de nar a
suspen são do exer cí cio de suas fun ções”.

Per su a do-me que o go ver no não tem tal di re i to. Não é este o
lugar pró prio para dis cu tir a na tu re za do epis co pa do. Bas ta aten der a que
os bis pos re ce bem o po der do mi nis té rio na sua or de na ção ou sa gra ção, e
por isso o re ce bem ime di a ta men te de Je sus Cris to, e que o de ju ris di ção
tam bém lhe vem da mes ma di vi na ori gem, se gun do uma es co la te o ló gi ca,
ou do pon tí fi ce; se gun do ou tra, para de ver con clu ir-se que o go ver no não é
compe ten te para sus pen der um bis po do exer cí cio de qual quer dos in dicados 
pode res. Assim é que a sus pen são, se gun do o Di re i to Ca nô ni co, é uma
censura ecle siás ti ca pela qual se pro í be a um clé ri go o exer cí cio do po der
que lhe foi con fi a do pela igre ja em vir tu de da sua Ordem, ou do seu ofí cio,
ou be ne fí cio. Sus pen sio est inha bi li tas or di num vel of fi ci a rum exe cu ti o nem im pe -
di e ris. Ora, é evi den te que o po der tem po ral não pode im por cen su ras ecle -
siásti cas. Dir-se-á que os bis pos são tam bém em pre ga dos ci vis, ou que exercem
também fun ções ci vis, e que por este mo ti vo pode o go ver no sus pen dê-los. Em
pri me i ro lu gar, ain da é pon to ques ti o na do, se os bis pos e ou tros ecle siás ti cos
reves ti dos de fun ções con fe ri das, ou con fir ma das pelo go ver no de vem
consi de rar-se como em pre ga dos do go ver no. Em se gun do lu gar é ób vio
que no caso afir ma ti vo o go ver no não po de ria sus pen der os bis pos se não
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do exer cí cio das fun ções ci vis, e não do po der do mi nis té rio, e do po der de ju -
ris di ção, que eles não re ce bem do Go ver no como já ob ser vei. Ora, não é no
exer cí cio da que las fun ções ci vis que os bis pos têm abu sa do, e as sim o go -
verno, de cre tan do a sus pen são, pra ti ca ria um ato que se pres ta ria a de sa -
gra dá ve is co men tá ri os e de que só co lhe ria cen su ras e ne nhu ma uti li da de.
Além dis to, para que o go ver no pu des se usar des te di re i to, fora ne ces sá rio
ou que ele esti ves se in clu í do nas atri bu i ções con fe ri das aos po de res exe -
cu ti vos ou mode ra dor pela Cons ti tu i ção do Esta do, ou pelo me nos que de -
ri vas se na tu ral men te do di re i to do prín ci pe – cir ca sa cra – que sem dú vi da
se es ten de às pes so as dos clé ri gos e dos bis pos, como diz Melo Fre i re no li -
vro 1º, tí tu lo 5º, das suas ins ti tu i ções de di re i to ci vil por tu guês. Entre tan to,
nem a Cons ti tuição do Esta do enu me ra tal di re i to en tre as atri bu i ções dos
po de res exe cu ti vo ou mo de ra dor, nem en tre os me i os le ga is com que o
Prín ci pe pode pro te ger os ci da dãos con tra os abu sos e vi o lên ci as das
autoridades ecle siás ti cas faz Melo Fre i re men ção do di re i to de sus pen dê-las
an tes ou de po is de ordenar a sua res pon sa bi li da de. As me di das que aque le
in sig ne mes tre da lei apon ta como as mais efi ca zes para pro te ger os ci da -
dãos ve xa dos e per se gui dos pelo zelo ex ces si vo, ou pelo fa na tis mo das au -
to ri da des ecle siás ti cas, são as car tas tu i ti vas ape la tó ri as e o re cur so à Co roa.

Não me pa re ce fora de pro pó si to ter mi nar a res pos ta ao pri me i ro 
que si to com a ob ser va ção de que o go ver no de V. M. I. já man dou res pon sa -
bi li zar o rev. bis po de Per nam bu co pela sua de so be diên cia a uma or dem do 
go ver no agre di da em vir tu de de re cur so à Co roa, e to da via não o sus pen deu
ao mes mo tem po do exer cí cio de suas fun ções. Não quer isto di zer que este
fato pas sa pre ju di car a ques tão, mas é ine gá vel que dele po dem ti rar-se
ar gu men tos con tra o di re i to da sus pen são. 2º Qu e si to: “No caso afir ma ti vo,
como e por que será re gi da a di o ce se?”

A res pos ta ne ga ti va que dei ao 1º que si to pre ju di ca o se gun do.
3º Qu e si to: “Se das sus pen sões e in ter di tos que os bis pos ex in for -

ma ta cons ci en tia im põem aos clé ri gos é de ne ga da o re cur so à Co roa em qual quer 
caso; ou se de tais cen su ras é per mi ti do re cor rer, quan do não se ve ri fi quem
as con di ções es ta be le ci das pe las leis ca nô ni cas e pá tri as para as sus pen sões
e in ter di tos ex in for ma ta cons ci en tia”.

O art. 2º do De cre to nº 1.911, de 28 de mar ço de 1857 dis põe o se -
guin te: “Art. 2º – Não há re cur so à Co roa: § 1º – Do pro ce di men to dos pre la dos
re gu la res – in tra cla us trum – con tra seus sú di tos em ma té ria cor re ci o nal. § 2º
– Das sus pen sões e in ter di tos, que os bis pos ex tra ju di ci al men te, ou – ex in for -
ma ta cons ci en tia – im põem aos clé ri gos para sua emen da e cor re ção.”

Da dis po si ção do § 2º vê-se que não se es pe ci fi cam os ca sos em
que os pre la dos po dem im por aos clé ri gos sus pen sões e in ter di tos ex tra ju -
di ci a la men te, ou ex in for ma ta cons ci en tia. Nes ta par te o de cre to re fe riu-se
sem dú vi da às leis e câ no nes da igre ja, e as sim o de via fa zer. Re le va, portan to,
exa mi nar o que a este res pe i to pres cre vem aque las leis e aque les câ no nes. O 
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Con cí lio Tri den ti no, que é o as sen to da ma té ria, na Sess. 14 de re for mat.
Cap. 1º ex pri me-se nos se guin tes ter mos: Cum ho nes ti us et tu ti us est sub jec to
de bi tam Pro po si tis obe di en ti am im pen den do, in in fe ri o ri mi nis te rio de ser vi re, quam 
cum Pro po si to rum scan da lo gra chum al ti o rum ap pe te re dig ni ta tem, ei, cui as cen sus
ad sacras or di nes a suo Pro ba to ex qua cum que ca u sa, eti am ob oc cul tum cri men
quomo do li bet eti am ex tra ju di ci a li ter fu e rit in ter dic tus, aut qui a suis Ordi ni bus,
seu gra di bus aut dig ni ta ti bus ec cle si as ti cis fu e rit sus pen sus, nul la con tra ip si us
Pra e la ti vo lun ta tem con ces sa li cen tia de se pro mo ve ri fa ci en do, aut ad pri o res ordines,
gra dus et dig ni ta tis sive ho no res res ti tu suf fra ga tur. Da trans cri ção, que aca bo
de fa zer vê-se que o tex to do Con cí lio não é nes ta par te tão cla ro, que não
te nha dado ori gem a mu i tas dú vi das, e uma de las é, se os bis pos po dem em 
qual quer caso pro ce der con tra os clé ri gos ex in for ma ta cons ci en tia. Os ca -
nonis tas mais adi tos às dou tri nas da San ta Sé, como o aba de Mig ne na
sua enci clo pé dia te o ló gi ca, sus ten tam que to dos os cri mes dos clé ri gos, as -
sim se cre tos, como pú bli cos, são su je i tos a este jul ga men to, e acres cen tam
que mu i tas de ci sões há nes te sen ti do da Con gre ga ção do Con cí lio de Tren -
to, fun dan do-se na pa la vra – eti am – e ci tam com es pe ci a li da de uma de ci são 
pro fe ri da em 8 de abril de 1848. Entre tan to, além de ou tros, um ca no nis ta
no tá vel Bou iss, nas suas ins ti tu i ções ca nô ni cas – de ju di ci is ec cle si as ti cis –
com o ta len to e ciên cia que o dis tin guem, de mons tra di ver sas li mi ta ções
essen ci a is à dou tri na do pro ce di men to dos bis pos ex ifor ma ta cons ci en tia.
Uma das li mi ta ções é que os bis pos não têm esse po der de sus pen der ex in -
for ma ta cons ci en tia, se não pro ce den do contra os clé ri gos tan quan de lin quen tes,
e a ou tra vem a ser que, fora do caso de delito ocul to, o bis po, pro ce den do
ex in for ma ta cons ci en tia, obra ili ci ta men te. O bis po d. Ma nu el do Mon te Ro -
dir gues, no tomo 3º dos seus ele men tos de di re i to ecle siás ti co, pú bli co e
par ti cu lar, mos tra-se fa vo rá vel a esta dou tri na, como se ex pri me no § 1.489.
A ou tra es co la, ad mi tin do o pro ce di men to ex in for ma ta cons ci en tia em to dos os
cri mes dos clé ri gos, quer pú bli cos, quer par ti cu la res, ex clui vir tu al men te os
ca sos que não pu de rem ser clas si fi ca dos como cri mes. Convém acres cen tar
que a Con gre ga ção do Con cí lio de Tren to, pre ven do os abu sos e pe ri gos,
que po di am re sul tar do exer cí cio pou co pru den te de um tal po der, ob ser va
que, pos to as sus pen sões ex infor ma ta con ci en tia es te jam in con tes ta vel men te
re co nhe ci das em di re i to, são elas, to da via, um meio ex tre mo, de que não se 
deve usar se não com discri ção. Mudo pri mum eos (epis co pos) ad mo nen dos sen -
sit, ut se pas to res esse me mi ne rint, at que ita pro es se sibi sub di tis op por to re, ut non
eis do mi nen ti or, sed il los tan quam fi li os et pa tres, di li gant, la bo rent que, ut, hor tan -
do at que mo nen do, ab illi ci tis de ter re ant, ne, ub de li que rint, de bi tis eos po e nis co er ce re 
co gan tur. Quando se afas ta des ta re co men da ção o pro ce di men to de al guns
dos bis pos do Bra sil. Do que te nho ex pos to re sul ta: 1º) Que exis tem re gras
es ta be le ci das pe los Câ no nes, e leis pá tri as a que os pre la dos de vem res pe i to 
e obe diên cia, quan do pro ce dem ex in for ma ta cons ci en tia. 2º) Que a es tas regras
se re fe riu o Decre to nº 1.911, de 28 de mar ço de 1857 quan do no § 2º do art. 2º
de terminou que não hou ves se re cur so à Co roa das sus pen sões e in ter di tos,
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que os bispos ex tra ju di ci al men te, ou ex in for ma ta cons ci en tia im pu ses sem aos 
cléri gos para sua emen da e cor re ção. 3º) Que os bis pos não se con for mando
com es tas regras pre ce dem ili ci ta men te, e abu sam da sua au to ri da de. Que
este caso de via ter sido pre vis to e re gu la do con ve ni en te men te; por quan to o
re cur so à Co roa, se gun do o di re i to pá trio é ad mi ti do: Ab omni decre ti, et sen -
ten tia tam inter lo cu to ria quam de fi ni ti va, et ab ip sis quo que cons ti tu ti o ni bus
dioce sa nis, pro vin ci a li bus, vi si ta ti o ni bus, ca e te ris, qual quo vis modo re gi am
auc to ri ta tem, recep tos apud nos ec cle si ae ca no nes, vel pa tria jura of fen dunt. Tudo
isto as sim é. Entre tan to, sen do cer to que a dis po si ção do art. 2º do de cre to
de 1857 não faz ex ce ção al gu ma, nem de i xa lu gar a qual quer in ter pre ta ção,
pro i bin do em ter mos cla ros e po si ti vos o re cur so à Co roa nas sus pen sões, e
in ter di tos im pos tos pe los bis pos aos clé ri gos ex in for ma ta cons ci en tia, não me 
pa re ce que, en quan to sub sis tir tal dis po si ção, que veda a ace i ta ção do
recur so à Coroa nos ca sos, a que o de cre to se re fe re, pos sa con tra di to ri a men te
tomar-se co nhe ci men to de tal re cur so. Os ex ces sos e vi o lên ci as da au to ri da de
ecle siás ti ca no exer cí cio de um di re i to que lhe foi con ce di do, não po dem ter
a for ça de der ro gar a lei que lho con fe riu. Con clu in do as sim a res posta
nega ti va ao 3º que si to, peço vê nia a V. M. I. para acres cen tar que a po si ção,
que tem ul ti ma men te as su mi do al guns bis pos no modo de com pre en de rem 
as re la ções en tre a igre ja e o es ta do, pa re ce-me acon se lhar ins tan te men te a
ab-ro ga ção do de cre to de 28 de mar ço de 1857 no ar ti go 2º e cor res pon dentes 
pa rá gra fos. Já em 29 de agos to de 1866 en vi ou a Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Se na do uma pro po si ção nes te sen ti do. A pro po si ção pas sou de 1ª para 2ª
discus são em 14 de se tem bro do mes mo ano, e de 2ª para 3ª em 29 de maio de
1867, mas em ses são de 13 de ju lho de 1865 foi pelo Se na do re je i tada. Isto
porém não é ra zão para que não seja re pro du zi da e mes mo acres cen tada com
ou tras me di das apro pri a das, como me per su a do que as atu a is cir cuns tân cias
re co men dam.

4º Qu e si to: “Se o Go ver no Impe ri al pode sus pen der e man dar
res pon sa bi li zar os pá ro cos, que se re cu sa rem, ou por qual quer modo obs tarem 
ao cum pri men to de suas de ci sões so bre re cur sos in ter pos tos por ir man dades
con tra atos dos bis pos, ou de qua is quer ou tras re so lu ções da mes ma na tureza.”
Res pon den do a este que si to, re le va dis tin guir en tre o di re i to de sus pen der e 
o di re i to de man dar res pon sa bi li zar. Foi como pro ce di na re pos ta dada ao
1º que si to. Qu an to ao di re i to de sus pen der, pe las mes mas ra zões exer cí cio
de suas fun ções os bis pos que man da res pon sa bi li zar, per su a do-me que
igualmente não tem esse di re i to a res pe i to dos pá ro cos. Pelo que per ten ce 
ao dire i to de os man dar res pon sa bi li zar, não lhe ele pode ser con tes ta do. A
ques tão é, se po dem clas si fi car-se como cri mes dos pá ro cos para or de nar-se 
a res pon sa bi li da de os fa tos de que no que si to se faz men ção, e que os párocos
pra ti cam, como é no tó rio, em obe diên cia às or dens dos bis pos, a quem estão
ime di a ta men te su je i tos, se gun do os câ no nes e pres cri ções da igre ja, sen do
cer to, como di zem Bos su et e ou tros ca no nis tas, que o ofí cio pa ro qui al deve
ser exer ci do em con for mi da de com os câ no nes e com as or dens dos bis pos.
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Aten ta esta con si de ra ção, e a de que o êxi to do pro ces so se ria pelo me nos
in cer to, e cer tís si ma a per tur ba ção dos prin cí pi os, que re gu lam a hi e rar quia
ecle siás ti ca, re co nhe cen do no go ver no o di re i to de man dar res pon sa bi li zar
os pá ro cos pe los fa tos, que se ar ti cu lam no que si to, acre di to que a abs ten -
ção será mais pru den te, e que a ação do go ver no deve exer cer-se com re la -
ção aos bis pos, a quem as suas de ci sões, e or dens fo ram di ri gi das. Lem -
brarei que em 1834 o vi ce-presidente da Pro vín cia de Mi nas Ge ra is, Ber nardo
Pe re i ra de Vas con ce los, re mo veu al guns pá ro cos de umas para ou tras
paró qui as, e dez anos de po is o pre si den te de São Pa u lo, Ma nu el da Fonseca 
Lima, depois Ba rão de San tos, sus pen deu um pá ro co do exer cí cio de suas
fun ções. Não pude co li gir to das as in for ma ções, aliás, de mu i to in te res se,
re la ti vas a es tes atos; mas pos so as se ve rar que eles fo ram for te men te cen su -
ra dos na im pren sa e na tri bu na do par la men to por al guns re pre sen tan tes
do par ti do con ser va dor, como con trá ri os às leis ci vis e ca nô ni cas. A his tó ria
par la mentar re gis tra em suas pá gi nas a res pos ta que o se na dor Vas con ce los
deu a um mem bro da Câ ma ra dos De pu ta dos que lhe per gun tou em que
Bula se fundara para re mo ver os pá ro cos. “Foi, dis se o exí mio ora dor, na
bula das cir cuns tân ci as”. Alu diu ele nes ta res pos ta à ne ces si da de em que se 
vira de com ba ter uma se di ção, que ha via re ben ta do na ca pi tal da pro vín cia, 
com pro vi dên ci as, que os prin cí pi os de di re i to não au to ri za vam, mas que 
lhe pare ci am re cla ma dos por mo ti vos de or dem e sal va ção pú bli ca. Não
cre io que te nha mos che ga do a tal ex tre mo. Assim, que a mi nha res pos ta ao
4º que si to é, quan to ao di re i to de sus pen der os pá ro cos, ne ga ti va, e, quan to
ao di re i to de man dá-los res pon sa bi li zar, afir ma ti va, en ten den do po rém não 
ser con ve ni en te fa zê-lo. 5º Qu e si to: “Se as de ci sões do go ver no pro fe ri das
so bre os re fe ri dos re cur sos têm efe i to so men te a res pe i to das ir man da des,
que os hou ve rem in ter pos to, ou se de vem ser con si de ra dos como obri ga tó -
ri os, quer para os bis pos, quer para os pá ro cos, em re la ção a to dos os ca sos
idên ti cos?” Sen do prin cí pio de di re i to e pre ce i to ex pres so de lei, que a sen -
ten ça não apro ve i ta nem em pe ce mais que as pes so as en tre que é dada;
Ord. Liv. 3º tít. 81 in for ma, pa re ce-me que as de ci sões do go ver no, a que o
que si to se refe re, não po dem ser apli cá ve is, se não aos pre ci sos ca sos dos
re cur sos inter pos tos, e às par tes que ne les in ter vi e rem. O con trá rio dis to se -
ria dar às sen ten ças dos ju í zes qua is quer que elas se jam, um ca rá ter, e for ça
de ge ne ra li da de, que não têm nem po dem ter, e que per ten cem ex clu si va -
men te às leis. Assim a mi nha res pos ta a este que si to é tam bém ne ga ti va. Tal é, 
Senhor, o meu pa re cer.”

Rio de Ja ne i ro, em 8 de no vem bro de 1873.

Vis con de de Aba e té
O Mar quês de S. Vi cen te res pon deu aos que si tos pela ma ne i ra

se guin te: 1º) Se o Go ver no Impe ri al re sol ven do man dar res pon sa bi li zar um
bispo pode ao mes mo tem po or de nar a sus pen são de suas fun ções? Resposta:
Pelo que toca às fun ções ci vis, de que o bis po es te ja ou pos sa es tar in cum bido,
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e ain da mes mo das fun ções de ca rá ter mis to, en ten do que o Go ver no pode
suspen der o exer cí cio, por que este cer ta men te de pen de, no todo ou ao menos
em par te, da co mis são, con sen so ou au to ri za ção des se Go ver no. Qu an to
po rém às fun ções pu ra men te es pi ri tu a is pen so que, se gun do o Di re i to
Canô ni co re ce bi do, não pode sus pen der por meio de di re to, e só o po de rá
fa zer por modo in di re to, quan do o bem da igre ja, ou do Esta do as sim exi ja.
E como a sus pen são das fun ções ci vis ou mis tas por si só não seja efi caz, an tes
sim como que im pra ti cá vel, uma vez que con ti nue o exer cí cio dos outros,
dirá por isso o que pen sa quan to ao meio in di re to. Com efe i to quando o bem
da Igre ja, ou do Esta do de man da que o um bis po de i xe a sua di o ce se, e ve nha
à Cor te, ou para de fen der-se, jus ti fi car-se, ou para ou tro qual quer fim, o go verno 
é au to ri za do a or de nar-lhe que nela com pa re ça dentro do pra zo que fi xar.
Este di re i to está cla ra men te ex pres so na Ord. do L. 1º, Tít. 12, § 6º, e a ele se
re fe re o Rep. das Ord. tomo 2º pág. 46 verb. – De sem bar ga do res –, tomo 3º
pág. 218 v. Jun Fed, e tomo 4º pág. 288 v. Pro cu ra dor da Co roa. E é tam bém
re fe ri do por B. Carn. no seu Di re i to Ci vil, Liv. 1º. Tít. 6º § 67. nº 41, onde cita 
ou acres cen ta a Re sol. de Con sul ta do D. do Paço de 28 de ou tu bro de 1681.
É uma pre vi são de lei bem cal cu la da, aten ta a con di ção excep ci o nal dos bis -
pos. Te mos di ver sos exem plos do uso des sa prer ro gativa, en tre eles ci ta rei o
do bis po de Per nam bu co, d. frei Luís de San ta Te re sa, que foi cha ma do e
seguiu para a Cor te em 1754, e aí foi con ser va do até 1757 em que fa le ceu,
como se vê das Me mó ri as de Mon se nhor Pi zar ro tomo 8, pág. 128. É um di -
re i to ma jes tá ti co a res pe i to dos ecle siás ti cos re la ti va men te às suas fun ções,
que in de pen de até mes mo do uso ou não das tem po ra li dades. O pró prio Con -
cí lio Tri den ti no o re co nhe ceu em sua Ses são 23 de re for ma tione cap. 1º, pois
que de cla rou que o ser vi ço do Esta do, e a obe diên cia que lhe é de vi da pode
exi gir que o bis po in ter rom pa a sua re si dên cia, e se au sen te da di o ce se.
Pode ser mes mo uma pro vi dên cia que tor ne des ne ces sá rio ou tras mais
enér gi cas, des de que fa ci li te um meio de in te li gên cia.

Os ca no nis tas que co men tam esta dis po si ção, as sim como a
const. de Be ned. 14 ad uni ver sos não põem dú vi das a res pe i to de sua in ter -
pre ta ção. Lú cio Fer ra ri, em sua Bi bli o te ca Ca nô ni ca tomo 3 v. Epis co pus art. 
3º, nº 3 é bem ex plí ci to, e no nº 6 acres cen ta – vel quan do epis co pus abest ad
reges pro tra tan dis ne go ti is, fi dei, aut pro pace com po nen da, Antô nio Fer re i ra em 
seu mu i to ace i to apús cu lo The o lo guis a pág. 497 nº 1141, é do mes mo modo
po si ti vo, diz ele: – ou quan do a pre sen ça do bis po é pre ci sa na Cú ria do
Mo nar ca para se de fen der de cri me, ou, nº 1145, quan do é cha ma do à
presen ça des te ad gra via reg ni ne go tia ne ga tia trac tan da.

A con se qüên cia será pois que du ran te a sua au sên cia ou trem
go ver na rá a di o ce se, o que va le rá res pos ta ao que si to por modo in di re to, e
que além dis so tal vez pos sa a me di da pro du zir ou tras con ve niên ci as. Nem
se po de rá im pug nar com boas ra zões uma tal prer ro ga ti va des de que se
que i ra aten der re fle ti da men te para as con di ções da Igre ja acer ca dos bis pos, 
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e de ou tro lado para o pe ri go mes mo da or dem pú bli ca, até da se gu ran ça
pes so al de les em ca sos da dos. O meio in di ca do será por ve zes o úni co ca -
paz de evi tar fu nes tas con se qüên ci as. O Sumo Pon tí fi ce tem o mes mo po der 
nas hi pó te ses pre vis tas pe los câ no nes, pois bem re ci pro ca men te e por idên ti co
fun da men to, o po der tem po ral so be ra no não pode ser dele pri va do, e com
efe i to não é, o bem da Igre ja e do Esta do tem igual di re i to a seus fins, e não
pode o go ver no de i xar de fazê-lo efe ti vo, quan do for de mis ter.

2º Qu e si to – “No caso afir ma ti vo, como e por quem será re gi da a 
di o ce se?”

Res pos ta: Vis to que o bis po en quan to está na res pec ti va di o ce se
não pode ser sus pen so de suas fun ções pu ra men te es pi ri tu a is, sal vo al gu ma 
im pos si bi li da de fí si ca, mo ral ou ca nô ni ca, tal que im por te ex ce ção a essa
re gra ge ral, este que si to só pode ter re fe rên cia à hi pó te se de al gu ma des sa
im pos si bi li da de. Em tal caos, as sim como na que re sul ta da au sên cia, a di o -
ce se será re gi da pelo vi gá rio ge ral e na fal ta des te pelo vi gá rio ca pi tu lar,
con for me fo rem as cir cuns tân ci as, e a pre vi são do Di re i to Ca nô ni co e Pá trio 
apli cá vel. Borg. Carn. ci ta do § 61 nº 6 e ca no nis tas. A Car ta Ré gia de 9 de
de zem bro de 1768 ex pe di da ao Ca bi do de Co im bra, ao tem po em que foi
re ti ra do da que la di o ce se o res pec ti vo bis po, or de nou-lhe que pro ce des se
des de logo a ele i ção de vi gá rio ca pi tu lar, e in di cou mes mo, no que ce des se
des de logo a ele i ção de vi gá rio ca pi tu lar, e in di cou esmo, no que es ta va em
seu di re i to, a pes soa cuja ele i ção se ria agra dá vel à Co roa, mas dela se vê
que quan to à pri me i ra par te pro ce dia con jun ta men te por meio das tem po -
ra li da des ou des na tu ra li za ção.

3º Qu e si to – “Se das im pres sões e in ter di tos que os bis pos ex
in for ma ta cons ci en tia im põem aos clé ri gos é de ne ga do o re cur so em qual quer 
caso, ou se ele é per mi ti do quan do não se ve ri fi quem as con di ções es ta be le -
ci das pe las leis ca nô ni cas e pá tri as para as di tas sus pen sões e in ter di ções.”
Res pos ta – Se gun do a le gis la ção an te ri or ao De cre to nº 1.911, de 28 de mar ço
de 1857, a res pos ta a este que si to não po dia so frer dú vi da al gu ma. Essa
le gis la ção nun ca re co nhe ceu em prin cí pio tais sen ten ças ex in for ma ta cons ci en tia,
pois que a Ord. do L. 1º, Tít. 9º, § 12, e do L. 2º, Tít. 1º, § 13, de cla ram que a
lei na tu ral não con sen te con de nar, nem mes mo in fa mar pes so as al gu ma
sem que pri me i ro seja ou vi da e con ven ci da, e que, do con trá rio, re sul tam
es cân da los e per tur ba ções pú bli cas que cum pre evi tar. Po dia mes mo acres -
cen tar que o pró prio Di re i to Ca nô ni co não é au to ri za do a re vo gar o Di re i to
Na tu ral, pois que tem fon te di vi na. Dado o caso, o po der com pe ten te, se gun -
do ela con si de ra va-o como um fato, e o apre ci a va con for me os di ta mes da
jus ti ça com bi na dos com os de re fe ri da po lí ti ca. O so bre di to De cre to de
1857, art. 2º, § 2º, con si de ra do só em sua dis po si ção li te ral pa re ce, à pri me i ra
vis ta, de ne gar o re cu so, quan do ele é in ter pos to só, em tese, mas es tu da do
em seu todo e es pí ri to mi nis tra ou tra con clu são. Deve en ten der-se que
de ne ga o re cu rso, quan do ele é in ter pos to só pelo tí tu lo de ser a sen ten ça
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pro fe ri da ex in for ma ta cons ci en tia, isto é, por não an te ce der um pro ces so em ter -
mos su má ri os, to da via re gu lar. Qu an do, po rém, su ce der que além des se pro -
ces so ex cep ci o nal acres ça de mais no tó ria vi o lên cia e con se qüen te pos ter ga -
ção das leis, en tão de ve rá o re cur so ter ca bi men to e ser de vi da men te aten di -
do, por quan to se não é ace i tá vel em vir tu de do art. 2º, § 2º, tor na-se tal em
con se qüên cia do art. 1º, § 3º, do mes mo de cre to, que pros cre ve toda a vi o -
lên cia em todo e qual quer caso, e qual quer que seja o re cor ren te. To da via, a
me lhor e mais cla ra pro vi dên cia, em meu en ten der, se ria a re vo ga ção des se
§ 2º, res ta be le cen do-se a le gis la ção an te ri or, pois que a ma té ria em si fere os 
prin cí pi os, e a ex pe riên cia já tem de mons tra do a sa be do ria da lei pre ce den -
te, e o quan to se tem ob ser va do da nova dou tri na.

Os clé ri gos e es pe ci al men te os pá ro cos es tão, como se vê, es cra -
vi za dos por um re gu la men to ain da mais ri go ro so do que o do Con de de
Lip pe. Res ta be le cen do-se a le gis la ção an te ri or, con vi e ra es cla re cê-la, como é 
de mis ter.

4º Qu e si to – “Se o Go ver no Impe ri al pode res pon der e man dar
res pon sa bi li zar os pá ro cos que re cu sa rem, ou por qual quer modo obs ta rem
o cum pri men to de suas de ci sões so bre os re cur sos in ter pos tos por ir man dades 
con tra atos dos bis pos, ou qua is quer ou tras re so lu ções da mes ma na tu reza.”
Res pos ta – O Go ver no Impe ri al pode sem dú vi da sus pen dê-los quan to às
fun ções ci vis ou mis tas, quan to po rém às que são pu ra men te es pi ri tu a is, é
apli cá vel o que já ex pus a res pe i to dos bis pos com mo di fi ca ção aos li mi tes
da pa ró quia. Pelo que toca à res pon sa bi li da de, essa pode ter lu gar nos ca sos 
pre vis tos pelo que si to. Cum pre, po rém, e é mes mo jus to ob ser var que a le -
gis la ção do Esta do deve ser fiel a si mes ma, isto é, unís so na, con se qüen te,
har mo ni o sa. Dar aos bis pos um po der ar bi trá rio, co lo car os pá ro cos sob sua 
ser vi dão, pô-los em uma co li são ter rí vel ou cru el de modo que, seja qual for 
a sua con du ta, te rão de so frer pena, por cer to não é pró prio de um go ver no
ilus tra do e jus to. É mais uma con si de ra ção, pela qual pa re ce ur gen te re vo -
gar-se o § 2º do art. 2º do de cre to de 1857. O go ver no, a meu ver, não deve
per pe tu ar o pe ri go de uma arma, de que se abu sou es pe ci al men te para ini bir a
obediên cia que é de vi da ao pró prio go ver no, e de tal modo que quem o res -
pe i tar será pu ni do!

5º Qu e si to – “Se de ci sões do go ver no pro fe ri das so bre os re fe ri do 
re cur sos têm efe i to so men te a res pe i to das ir man da des, que os hou ve rem
in ter pos to, ou se de vem ser con si de ra dos como obri ga tó ri as quer para os
bis pos, quer para os pá ro cos em re la ção a to dos os ca sos idên ti cos.” Res pos ta – 
As in di ca das de ci sões são sen ten ças ad mi nis tra ti vas; por tan to, em vi gor.
Mas, as sim como as ju di ci a is, pre va le cem so men te para os ca sos jul ga dos.

To da via, como as de que se tra ta in clu em prin cí pi os ge ra is, e
além dis so a in ter pre ta ção das res pec ti vas leis ad mi nis tra ti vas por par te do
gover no que é com pe ten te para fir mar a in te li gên cia dou tri nal des tas, é
lógico con clu ir que, quer os bis pos, quer os pá ro cos, de vem re gu lar por ela
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a sua con du ta em ca sos idên ti cos. Nada obs ta po rém que o go ver no re di ja
es ses prin cí pi os e in ter pre ta ção dou tri nal em uma cir cu lar ou re gu la men to,
a que pode acres cen tar ou tras de ter mi na ções úte is, e que trans mi ti da aos
bis pos e pá ro cos que ob ser vem, como é do seu de ver. Esta me di da dis ten -
de rá as nor mas, como ge ra is, e evi ta rá toda e qual quer ques tão ao me nos a
face do di re i to, e por tan to na apli ca ção dela às ul te ri o ri da des em fu turas
infra ções. Con clu í ram ob ser van do que no si lên cio das leis, ou de po is de
es go ta dos os me i os des tas, as ques tões en tre po de res in de pen den tes regem-se
pelos prin cí pi os do di re i to pú bli co e pela jus ta apre ci a ção do bem do Estado;
nem pode ha ver ou tro cri té rio.

O Vis con de de Sousa Fran co leu o se guin te: “Se nhor. Res pon do
por es cri to às cin co ques tões que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al hou ve por bem
or de nar que em Con se lho de Esta do ple no se jam dis cu ti das na sua au gus ta
pre sen ça.”

1º Qu es tão: “Se o Go ver no Impe ri al, re sol ven do man dar res pon -
sa bi li zar a um bis po, pode ao mes mo tem po or de nar a sus pen são do exer cí cio
das suas fun ções.” 

Res pos ta. Pre ci so ob ser var des de logo que os bis pos de que se
tra ta, não po dem ser ou tros se não os ca tó li cos, apos tó li cos, ro ma nos. São
eles os úni cos em fun ções no Impé rio; são os úni cos, que, re co nhe ci da como 
Reli gião do Esta do pelo art. 3º da Cons ti tu i ção, a Ca tó li ca, Apos tó li ca,
Roma na, são seus bis pos con si de ra dos pe los po de res pú bli cos como fun ci o -
ná ri os do Esta do. Nes sa qua li da de de fun ci o ná ri os pú bli cos têm eles di re i to 
a ali men tos sob o tí tu lo de côn grua, e re ce bem as aju das de cus to e au xí li os
pro vin ci a is para suas vi si tas pela di o ce se. É ain da nes ta qua li da de de fun -
cioná ri os pú bli cos que as leis mar cam o ter ri tó rio em que exer cem a ju ris di -
ção epis co pal. Estas leis ou são pos te ri o res à pro mul ga ção da Cons ti tu i ção,
e por tan to em vi gor, ou an te ri o res, e re gu lan do as re la ções en tre o po der
tempo ral e au to ri da de ecle siás ti ca con ti nu a ram em vi gor e o es tão, por que
não fo ram re vo ga das, e por que a Lei de 20 de ou tu bro de 1823 man dou que 
fi cas sem em vi gor to das as or de na ções, leis, re gi men tos, al va rás, de cre tos, e 
reso lu ções pro mul ga das pe los reis de Por tu gal e pe los qua is o Bra sil se
gover na va. De cla ra da a re li gião do Esta do a Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na
pelo art. 5º da Cons ti tu i ção, as suas pa la vras “con ti nu a rá a ser” ain da mais
fir ma vam o prin cí pio que sus ten ta como em vi gor as leis e prá ti cas que
regu la va na an ti ga Mo nar quia as re la ções en tre o Esta do e a Igre ja. Além
dis so, a so be ra nia da Na ção, sua in de pen dên cia que não ad mi te laço al gum
de união e fe de ra ção com qual quer ou tra (art. 1º) e a li ber da de de cons ciência
que pro cla ma vam os arts. 5º e 179, § 5º da Cons ti tu i ção, ex clu em a pos si bi li -
da de de ad mi tir e con si de rar com fun ções no Impé rio a bis pos ao mes mo
tem po in de pen den tes da ação go ver na ti va das au to ri da des pú bli cas do
Esta do, e de pen den tes de au to ri da des es tran ge i ras ou com sede fora do
país. Dar-se-ia o ab sur do de ha ver bra si le i ros com au to ri da des no país,
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isen tos da ação dos po de res pú bli cos, e o gra ve pe ri go de exe cu ta rem impunes 
atos con trá ri os à Cons ti tu i ção e às leis, e sub ver so res da or dem e paz pú blicas. 
A Cons ti tu i ção pois con si de ra os bis pos do Impé rio como em pre ga dos
públi cos, e por isto con fe riu ao Po der Exe cu ti vo o di re i to de os no me ar (§ 2º
do art. 102); e, tra tan do de os clas si fi car, o § 7º do art. 10 do Ato Adi ci o nal,
que faz par te da Cons ti tu i ção do Impé rio, os enu me ra en tre os em pre ga dos
pú bli cos ge ra is. São pois, em pre ga dos ou fun ci o ná ri os pú bli cos por que a
Cons ti tu i ção as sim os con si de ra, como tais os no me ia o Impe ra dor, e nes ta
qua li da de e com to dos os seus de ve res ace i tam o alto car go de bis pos.
Como con tes tá-lo de po is? E quan to a hi e rar quia que er ra da men te se su põe
a mais ele va da, e a par te de não te rem os bis pos su pe ri or no Impé rio é pre -
ci so não es que cer que o art. 1º da Lei de 3 de ou tu bro de 1834 os in clui no
nú me ro dos su bor di na dos ao pre si den te da pro vín cia: Suas pa la vras “to dos 
os que nela se acha vam lhe se rão su bor di na dos, seja qual for a sua clas se ou 
gra du a ção” com pre en de os bis pos, que o pre ga dor sa bia que se acha vam
na pro vín cia. E do § 8º do art. 5º se con clui que os mes mos pre si dentes
podem sus pen der os bis pos, pro vidên cia que,  con tu do, por sua gra vi da de,
pa re ce que se deve re ser var para o Go ver no Impe ri al. Aos ma gis tra dos que
aliás nãos se des de nham de ser con si de ra dos em pre ga dos ou fun ci o ná ri os
públi cos, a Cons ti tu i ção con fe re po si ção mais ele va das como mem bros que
são do Po der Inde pen den te. Sua sus pen são é atri bu i ção do Po der Mo de ra -
dor e não do Exe cu ti vo (§ 7º do art. 100) e o art. 154 dá-lhes a ga ran tia cons ti -
tu cional da au diên cia pré via, in for ma ções e con sul ta do Con se lho de Esta -
do, e o art. 164 lhes des ti nou Ju ízes es pe ci a is, a eles e a ou tros em pre ga dos das 
mais altas cate go ri as do Esta do, aliás ca te go ri as em que pois não com pre -
en dem os bispos. Foi a lei de 18 de agos to de 1851, a que, como me di da or -
di ná ria, lhes deu para Juiz o Tri bu nal Su pre mo de Jus ti ça do Impé rio. Como
fun ci o ná rios pú bli cos com ju ris di ção na par te do ter ri tó rio do Impé rio que
suas leis lhes fi xam, es tão eles obri ga dos a res pe i tar a Cons ti tu i ção, dar-lhe
cum pri men to e às leis que lhes não per mi tem por em exe cu ção as Bu las e Le -
tras Apos tó licas, e nem De ci sões dos Con cí li os sem be ne plá ci to do Go ver no
ou Re so lu ção da Assem bléia Ge ral Le gis la ti va (§ 14 do art. 102 da Cons ti tu i -
ção). E nem mesmo podem re cor rer ao Papa para ob ter au to ri za ção de atos
re li gi o sos sem licença do Go ver no Impe ri al sob a pena do art. 81 do C. Pe -
nal. Su je i tos pois como ha bi tan tes do Impé rio, como bra si le i ros e como fun -
ci o ná ri os pú bli cos ao jul ga men to das jus ti ças do país, exa mi ne mos se es tão
igual men te su je i tos à sus pen são de suas fun ções, e se an tes ou de po is da
sen ten ça con de na tó ria.

A sus pen são das fun ções que exer cem os fun ci o ná ri os pú bli cos é 
ad mi nis tra ti va ou ju di ci al. Essa pro ce de da sen ten ça, ou por que ela co mi na-a
como pena, ou por que ela co mi na-a como pena, ou por que re sul te im pos si -
bi li da de do exer cí cio do em pre go. Aque la é me di da de pre ven ção au to ri za da 
pela Cons ti tu i ção e pe las leis em vi gor para a se gu ran ça pú bli ca; para evi tar 
a re pe ti ção dos atos cri mi na is que o em pre ga do con ti nu as se a pra ti car e
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para que a jus ti ça não en con tre em ba ra ços na po si ção do acu sa do. Além
dos ar ti gos da Cons ti tu i ção que au to ri zam a sus pen são das fun ções do
em pre go pú bli co e da Lei de 3 de ou tu bro de 1834, art. 5º, § 5º ci ta do, te mos 
os arts. 151 e 153 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal que in cum be ao Go ver no 
a re mes sa das que i xas que lhe fo rem apre sen ta das à au to ri da de ju di ciá ria
para pro ce der na for ma das leis. O go ver no e o pre si den tes, além dis so da rão
as pro vi dên ci as que cou be rem nas suas atri bu i ções. Esta pro vi dên cia é tam bém
a sus pen são ad mi nis tra ti va, que pois é ao mes mo tem po di re i to e de ver do
Go ver no, res pon sa bi li za do a seu tur no, se não man dar res pon sa bi li zar seus
su bor di na dos, se gun do de ter mi na o § 4.º do art. 129 do Có di go Pe nal.

As dú vi das opos tas pro ce dem, se gun do os que ne gam ao Go ver no
a atri bu i ção sus pen der os bis pos, de que ten do eles ju ris di ção es pi ri tu al, e
po der de or dem, a sua sus pen são ad mi nis tra ti va é in va são do po der es pi ri tu al,
cuja ação in ter rom pe ou em ba ra ça de fi ni ti va men te. Con vém exa mi nar esta
ob je ção. O po der de ju ris di ção pro vém da no me a ção pelo Impe ra dor, e se
exer ce no ter ri tó rio li mi ta do, que as leis mar cam ao bis pa do; e o que os
ca no nis tas cha mam po der de or dem só o exer ce o bis po des de que, no me a do e 
con fir ma do, o Impe ran te con fe re Be ne plá ci to à bula de con fir ma ção. Como
ne gar ao Po der Impe ri al, do qual de pen de a no me a ção, e con sen ti men to ao
exer cí cio da ju ris di ção, o di re i to de a sus pen der por ato ad mi nis tra ti vo? A
ju ris di ção, cujo ca rá ter é mis to, não pode de i xar de es tar su je i ta às leis e às
sen ten ças ju di ciá ri as. O Go ver no não pode de i xar de ter o di re i to de exer cer 
so bre os bis pos, ci da dãos e fun ci o ná ri os pú bli cos, as atri bu i ções que tem so bre 
os ou tros ci da dãos em idên ti cas cir cuns tân ci as. E as leis se ri am le tra mor ta,
se o Ma gis tra do in cum bi do de as exe cu tar não ti ves se au to ri da de para exe -
cu tar suas sen ten ças so bre esta clas se da so ci e da de. Para mos trar que ne -
nhum ci da dão de um país está isen to da sua ju ris di ção; e que não se pode
ne gar à au to ri da de os me i os de fa zer efe ti va a san ção das leis, não há me lhor
au to ri da de nes te caso do que a de um re co nhe ci do ul tra mon ta no, o car de al
Gous set, ar ce bis po de Re ims. Diz ele no tí tu lo pre li mi nar de sua obra –
Có di go Ci vil em suas re la ções com a Te o lo gia Mo ral – o se guin te: “Que as
leis de po lí cia e se gu ran ça obri gam to dos os que ha bi tam em ter ri tó rio”.
Como pois sus ten ta ria este car de al que, por se rem bis pos, têm al guns ha bi -
tan tes do Impé rio isen ção das leis de po lí cia e se gu ran ça? E isto quan do se
re co nhe cem eles sú di tos do Impé rio e su je i tos às suas leis? A sus pen são de
ju ris di ção que é me di da de se gu ran ça pú bli ca, é pois tam bém apli cá vel aos
bis pos. Diz mais “Que o juiz es ta be le ci do para ad mi nis trar jus ti ça deve ter
toda a au to ri da de ne ces sá ria para exer cer suas fun ções”. Em con fir ma ção
cita ele a Lei 2.ª, § 2.º de Ju risd.”

Cui ju ris dic tio data est, ea quo que con ces sa esse vi den tur, sine qui bus
ju ris dic tio ex pli ca ri non po tu it. Se gue-se que o juiz e tam bém o go ver no po dem
sus pen der os bis pos que por con tra ven ção às leis in cor rem em pena que
traz con si go a per da do em pre go. Ain da diz o ar ce bis po Gous set: “Que
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quan do as leis têm sido in ter pre ta das por de ci sões uni for mes, deve pre va le cer
a ju ris pru dên cia ou o uso que é me lhor in tér pre te das leis.” L.23, fo lhas da
Leg. Mi ni me sunt mu tan da, qua in ter pre ta ti o nem cer tam se per ha bu e runt e o L.
37 Ibi dem Opti ma est le gum in ter pres con su e tu do. São tan tos os fa tos de sus pen são
dos bis pos du ran te a an ti ga Mo nar quia, cu jas leis ado ta mos, que sua in ter -
pre ta ção está for ma da en tre nós. Ci ta rei en tre ou tras a sus pen são do bis po
do Ma ra nhão, d. fr. Ti mó teo do Sa cra men to, dos bis pos do Pará, d. fr. João
de S. José Qu e i rós e d. Ma nu el de Car va lho, e do bis po de Olin da, d. fr. Luís 
de San ta Te resa. A ques tão da sus pen são da ju ris di ção fica as sim dis sol vi da,
mes mo sem atri bu ir ao Go ver no Impe ri al in va são na au to ri da de ecle siás ti ca: a
sus pen são só in di re ta men te in flui so bre a ju ris di ção me ra men te es pi ri tu al
dos bis pos. E não pode de i xar de in flu ir, por que sen do os bis pos sú di tos
bra si le i ros e fun ci o ná ri os pú bli cos, su je i tos às Leis do Impé rio e sua san ção
pe nal, se ria con tra di tó rio que em vir tu de de uma lei e sen ten ça per des sem
eles o car go ou o exer cí cio, e no en tre tan to con ser vas sem ju ris di ção que tem 
por fun da men to ou tras leis do Impé rio. O po der de or dem é se gun do os
ca no nis tas de tal sor te im pres so que fica ine ren te no bis po, que só o Sumo
Pon tí fi ce o pode sus pen der. No en tan to o clé ri go pode ser até de gre da do e
não de pos to (bis po Mon te §§ 1.466 e 1.467), mas tam bém o bis po, o que
me lhor se vê de Wal ter § 138. E di gam em bo ra que só pelo Ju í zo Ecle siás ti co,
o cer to é que o po der da or dem há ca sos em que é ti ra do ao bis po, e por
ma i o ria de ra zão lhe pode ser sus pen so. O car go de bis po e tam bém o de
pá ro co exi ge pe las nos sa leis a qua li da de de bra si le i ros, e Wal te no § 236 diz 
que a ma i or par te das le gis la ções e con cor da tas mo der nas tem fe i to da
na tu ra li da de con di ção de ap ti dão para os ofí ci os ecle siás ti cos. Logo os bis pos
do Bra sil per dem o ofí cio e pois o po der de or dem e de ju ris di ção no Impé rio,
e a lei que lhe pode jul gar per di do o ofí cio, pode tam bém jul gar sus pen so.
Ain da ci ta rei a au to ri da de do car de al Gous set. “Nas leis que au to ri zam
para fa zer qual quer cou sa, ti ram-se con se qüên ci as so bre o mais e so bre o
me nos”, diz ele, e cita a L. 21 fo lhas Reg. Ju ris. Non de bet qui plus li cet, quod
mi nus est non li ce re. 

As pe nas de per da de ofí cio, ou so men te do seu exer cí cio tem po -
rá rio (sus pen são) de pen dem de sen ten ça do Ju í zo, que an tes era o Ecle siás -
ti co. Pois este Ju í zo Ecle siás ti co está hoje li mi ta do às pe nas pu ra men te es pi -
ri tu a is, de cre ta das pe los Câ no nes re ce bi dos. (Arts. 308 do Có di go Pe nal,
155 § 4º do Cód. do Proc. Crim. e 200 § 1º do Re gul. de 31 de ja ne i ro de
1842). O jul ga men to das per das im pos tas pelo Cód. Crim. apli cá ve is tam -
bém aos bis pos é da com pe tên cia dos tri bu na is e ju ízes do Impé rio. A cú ria
ro ma na e os bis pos não têm a atri bu i ção de in ter pre tar a Cons ti tu i ção e as leis
e menos a de re vo gá-la, o que so men te com pe te à Assem bléia Ge ral Le gis la -
ti va e às Assem bléia Pro vin ci a is den tro da sua al ça da. O Bra sil de i xa ria de ser
a nação livre, in de pen den te e so be ra na (arts. 1.º e 9.º da Cons ti tu i ção), se, su je i -
tando-se a esse ou tro po der, que se de no mi na Ecle siás ti co, de i xas se exe cu -
tar suas leis, câ no nes, e no vos dog mas sem a apro va ção ou be ne plá ci to do art.
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102 § 14 da Cons ti tu i ção; apro va ção e be ne plá ci to que lhes dão o ca rá ter de
obri ga tó ri os aos ca tó li cos, apos tó li cos, ro ma nos, e sem o qual a nin guém
obri gam. Em pro va de que o po der de or dem dos bis pos era nos pri me i ros
tem pos do Cris ti a nis mo re vo gá vel e su je i to à anu la ção, ci ta rei o fato que
nar ra Re viè re em sua obra  A Igre ja e a Es cra vi dão.  Ten do no De cre to 4º S.
Basí lio Mag no e S. Gre gó rio Na zi an ze no sa gra do bis po de uma igre ja da
Capadócia a um es cra vo de Sim plí cia, rica Ma tro na, por ins tân ci as do povo que
o elegera sem pe dir o con sen ti men to da se nho ra, esta di ri giu car tas re cla -
man do a anu lação da Ordem e Sa gra ção. E S. Ba sí lio res pon den do com
du re za à recla ma ção diz o escri tor e vê-se da res pos ta, não con tes tou as
ra zões da senhora nem lhe ne gou o di re i to de re cur so às leis e jus ti ça tem po -
ral. A cólera de S. Ba sí lio re ve la mes mo que se sen tia ven ci do pe las ra zões
de Sim plí cia.

O fato deu-se en tre os anos de 372 a 379 e vi ven do ain da por
al guns anos s. Ba sí lio, diz o es cri tor que Sim plí cia se ca la ra por te mor dos
efe i tos de sua di vi na có le ra. Su cen den do-lhe s. Gre gó rio, Sim plí cia tor nou a 
re cla mar, e a res pos ta de S. Gre gó rio foi toda no sen ti do de apa zi guar
Sim plí cia. O es cri tor não diz aí se o bis po es cra vo se man te ve no exer cí cio
do car go du ran te a re cla ma ção da se nho ra, e se lhe foi ou não en tre gue afi nal.
O que afir ma é que nas leis ro ma nas foi que S. Ba sí lio pro cu rou mo ti vos
para a in su fi ciên cia das tes te mu nhas, que as leis ci vis eram as que re gi am a
ques tão, e que a igre ja fa zia en tão até gar bo de lhes pres tar obe diên cia. Hoje 
dá-se o con trá rio. Os Bis pos de Olin da e Pará de cla ram aber ta e fran ca men te
que não obe de cem à Cons ti tu i ção e leis do Impé rio, po rém às de um po der
que a Cons ti tu i ção des co nhe ce, o cha ma do Po der Ecle siás ti co. Como po rém 
a Cons ti tu i ção e leis do Impé rio tam bém re gu lam os de ve res dos bis pos,
sú di tos bra si le i ros e fun ci o ná ri os pú bli cos, eu res pon do afir ma ti va men te à
ques tão. O Go ver no pode sus pen der ad mi nis tra ti va men te os bis pos, fun da do
na le gis la ção em vi gor; e o ar ti go 125 do Có di go Pe nal lhe im põe este de ver
nas cir cuns tân ci as gra ves em que está o país.

2ª Qu es tão: “No caso afir ma ti vo, como e por quem será re gi da a
di o ce se?”

Res pos ta: sus pen so o bis po não se dá mais o es ta do de Sé ple na,
que é quan do o bis po a exer cer por si mes mo, sal vo o caso de li cen ça do
Go ver no e como, se gun do o bis po Mon te, não se dá en tre nós o 3º caso, que
é da fé im pe di da, pe los mo ti vos que ex pli ca no Scho lio ao § 369, ao ca bi do
per ten ce re ger a di o ce se. Ve ri fi ca-se tam bém que com a sus pen são há in ter -
rup ção do be ne plá ci to, que au to ri zou o bis po para exer cer a ju ris di ção di o -
ce sa na; e se an tes do be ne plá ci to, como foi re sol vi do pela con sul ta im pe ri al
de 22 de agos to de 1865, o bis po de Olin da não po dia no me ar go ver na dor
ao bis pa do, se gue-se pe los mes mos mo ti vos que não o pode no me ar de po is
de sus pen so, e nem re ger o bis pa do o que te nha an tes no me a do. O que me
ocor re, e não devo guar dar em si lên cio, é que a sus pen são pa re ce que em 
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al guns ou mu i tos ca sos não será efi caz para sa nar o mal em ra zão da cum pli -
ci da de do subs ti tu to no go ver no da di o ce se, ani ma do com a pre sen ça do
bis po.

3ª Qu es tão: “Se das sus pen sões e in ter di tos que os bis pos ex infor -
ma ta cons ci en tia im põem aos clé ri gos é de ne ga do re cur so à Co roa, em qual -
quer caso, ou se de tais cen su ras é per mi ti do re cor rer, quan do se não ve ri fi -
quem as con di ções es ta be le ci das pe las leis ca nôni cas e pá tri as para as sus -
pen sões e in ter di tos ex in for ma ta cons ci en tia?”

 Res pos ta: A ex clu são do re cur so à Co roa nas sus pen sões e in ter -
di tos ex in for ma ta cons ci en tia foi es pé cie nova (Bis po Mon te, Schol ao § 1.430) 
e mais um fa vor, ar bí trio que o § 2º do ar ti go 2º do Dec. nº 1.911, de 28 de
mar ço de 1857 con ce deu aos bis pos. Mi nha opi nião foi sem pre con tra esta
de ne ga ção do di re i to de de fe sa que en tre ga uma clas se nu me ro sa aos ca pri -
chos e seu chefe es pi ri tu al, o bis po. E ain da mis es tra nhá vel é este ar bí trio,
quan do o § 11º do art. 179 da Cons ti tu i ção pro í be “que al guém seja sen ten -
ci a do se não por auto ri da de com pe ten te e em vir tu de de lei an te ri or, e na
for ma por ela prescri ta”. As leis em vi gor ao tem po da pu bli ca ção do Dec.
nº 1.911 são: Quan to às pe nas os ar ti gos 308 e 310 do Có di go Pe nal dos
qua is re sul ta (art. 310) que não há mais pe nas ecle siás ti cas que afe tem as
con di ções tem po ra is de quem quer que seja no Impé rio, e por isso o Có di go 
re co nhe cen do cri mes mi li ta res, co mer ci a is e po li ci a is de na tu re za lo ca is (§§
1º , 2º e 3º do art. 308) não re co nhe ce como pu ní ve is os es pi ri tu a is.

O Có di go do Pro ces so Cri mi nal é que nos arts. 155 e 324 re -
conhe ceu a exis tên cia de Jus ti ças Ecle siás ti cas para jul ga rem ca u sas pu ra mente 
espi ri tu a is (art. 324) e para im po si ção so men te das pe nas es pi ri tu a is de -
cretadas pelos câ no nes re ce bi dos (§ 4º do art. 155). O ar ti go 200 do Re gu -
la men to nº 120 de 31 de ja ne i ro de 1842 sus ten ta o mes mo prin cí pio, e dis -
põe que os cri mes dos ecle siás ti cos não pri vi le gi a dos (e en tão ain da não eram
pri vi legia dos os bis pos) se jam, quan do de res pon sa bi li da de, jul ga dos pe los ju í -
zes de direito (art. 25 § 1º da Lei nº 261 de 3 de de zem bro de 1841). Se gue-se: 
1º – Que em con se qüên cia do art. 179 § 11 da Cons ti tu i ção os ca sos jul ga dos 
sem lei ou forma de pro ces so, são nu los, e não de vem mais os Po de res do
Esta do consen tir nes ta es pé cie e for ma de jul ga men to; 2º – que ten do os cri -
mes ecle siás ti cos, su je i tos a pe nas es pi ri tu a is, tri bu na is de sig na dos, não po -
dem os bis pos jul gá-los por si só e sem for ma de ju í zo, e isto tan to mais
quan to di zen do os ca no nis tas ha ver nes tes mes mos ape la ções para o Papa,
são pre ci sa pro vas e tes te mu nhas (bis po Mon te §§ 1.487 a 1.489); 3º – Que a
de negação do re cur so não pode ser sus ten ta da em caso ne nhum que tra ta con -
sigo efe i tos tem po ra is. O re cu so ao Papa, além de de pen den te de li cen ça
do Gover no, e mes mo por essa ra zão, man te ria na sua de pen dên cia o país
para de ci são de ques tões re la ti vas à ad mi nis tra ção pú bli ca. A mi nha
respos ta vai por tan to além da sim ples afir ma ti va, e por que en ten do que os
bis pos não po dem sen ten ci ar a nin guém no Bra sil sem for ma de jul gamen to e
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de fe sa, dá-se des ne ces si da de do re cur so das sus pen sões e in ter di tos ex in -
for ma ta cons ci en tia. O que me pa re ce de ver fa zer-se é de cla rar der ro ga do o §
2º do art. 2º do De cre to nº 1.711 ci ta do, e nada mais, é pre ci so por que ou o
bis po con ti nua a jul gar ex in for ma ta cons ci en tia, e os atos cons ti tu em no tó ria
vi o lên cia no exer cí cio da ju ris di ção epis co pal e há re cur sos do § 3º do art. 1º
do decre to; ou im põe as sus pen sões e in ter di tos por meio de sen ten ças em
Juízo Ecle siás ti co, e ha ve rá re cur so para a Co roa se gun do o § 1º ou 2º do
art. 1º do de cre to sem pre que as sus pen sões ou in ter di tos ofen dam ou
per tur bem inte res ses ou di re i tos tem po ra is. Os bis pos têm abu sa do mu i to e 
prin ci pal men te o do Pará, des ta con ces são fe i ta para cor ri gir al gum clé ri go
que o pre ci sas se. Fa zem uso des te fa vor (como o clas si fi ca o bis po Mon te no
Scholio ao § 2.430) para do mi na rem o cle ro, se ha bi li ta rem na luta con tra o
po der tem po ral; e d. Antô nio da Cos ta tam bém para ce var sua in dis po si ção
con tra sa cer do tes in de pen den tes e ilus tra dos. pe. Eu ti chio, cô ne go Isma el e
ou tros. Para que pois dis cu tir com o bis po Mon te tal meio de cor re ção,
que este sábio pre la do sus ten ta ter sido des co nhe ci do nos pri me i ros sé cu los
da Igreja Cris tã? A nos sa Cons ti tu i ção e leis o re pe lem.

4ª Qu es tão: – “Se o Go ver no Impe ri al pode sus pen der e man dar
res pon sa bi li zar os pá ro cos que se re cu sem ou por qual quer modo obs ta rem
ao cum pri men to de suas de ci sões so bre re cur so in ter pos to por Irman da des
con tra atos dos bis pos ou de qua is quer ou tras re so lu ções da mes ma na tu re za.”

Res pos ta: – Esta ques tão pa re ce tão sim ples na sua par te ju rí di ca
quan to é di fí cil de exe cu ção nas cir cuns tân ci as de uma re li gião de Esta do
com as pre ten sões da cú ria ro ma na e novo dog ma da in fa li bi li da de do
Papa. O que fica dito so bre a sus pen são dos bis pos tem apli ca ção tam bém
aos pá ro cos. Sua qua li da de de em pre ga dos pú bli cos está fir ma da na prá ti ca 
e avi sos de 28 de ou tu bro de 10 de no vem bro de 1859, 29 de agos to de 1861, 
e 25 de ou tu bro de 1867 so bre li cen ça que po dem ser da dos, ou pre ci sam
acor do do go ver no e do pre si den te da pro vín cia, no avi so de 25 de ju nho de 
1861 so bre per da de ven ci men tos por sus pen são de exer cí cio, no avi so de 23 
de agos to de 1843 so bre sua res pon sa bi li da de por fal ta de exer cí cio do be -
ne fí cio ecle siás ti co, e ain da ou tros an te ri o res como o de 4 de ju nho de 1832.

Na qua li da de de fun ci o ná ri os pú bli cos são eles res pon sa bi li za dos
pe ran te o juiz de di re i to da co mar ca na for ma do art. 25 da Lei de 3 de
de zem bro de 1841, e arts. 200 e 396 do Re gu la men to de 31 de ja ne i ro de
1842, o que está con fir ma do em acór dão do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e
das Re la ções do Impé rio. Não há pois ob je ção ra zoá vel à sus pen são do
exer cí cio do ofí cio de pá ro co pelo Go ver no Impe ri al ou pelo pre si den te da
res pec ti va pro vín cia, e po den do a que i xa ou de nún cia con tra eles ser apre -
sen ta da ao Go ver no Impe ri al (arts. 153 do Cód. do Proc. Crim. e 396 do
Reg. De 31 de ja ne i ro) para que a en vie ao juiz de di re i to, dan do as pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as, tor na-se cla ro que os po dem e de vem sus pen der ad mi -
nis tra ti va men te, quan do esta pro vi dên cia for ne ces sá ria.
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Que o pode nas hi pó te ses da ques tão é fora de dú vi da. A re cu sa
e obs tá cu los de que tra ta a ques tão po dem, se gun do os ca sos e cir cuns tân ci as,
es tar in cur sos ou no § 6º do art. 129, ou no art. 154, ou no art. 159 do Có di go 
Pe nal, ou mes mo no art. 96 ou no 116, ou ain da no 128: e tam bém nos que
se re fe rem à pro vo ca ção di re ta pela im pren sa para co me ter al gum des tes
atos, como os ar ti gos 99, 119 e ou tros. E dan do-se cri me de res pon sa bi li da de,
que su je i ta a pro ces so, o Go ver no pode em pre gar a sus pen são. A ju ris di ção
que tem o pá ro co para fun ci o nar em cer ta e de ter mi na da pa ró quia (cir cuns -
cri ção ter ri to ri al) pro vém da Cons ti tu i ção e das leis, e se al guns atos de pen -
dem do sa cra men to da or dem como a ad mi nis tra ção do ba tis mo e do ma tri -
mô nio, con tu do não os po dem ce le brar na pa ró quia sem o exer cí cio de
pá ro co, que ces sa sua ju ris di ção com a sus pen são das fun ções des te em pre go
pú bli co. Dir-se-á que des ta for ma o Po der Tem po ral in va de atri bu i ções da
Au to ri da de Epis co pal, por que a sus pen são do pá ro co de cre ta da por aque le 
sus pen de o exer cí cio das or dens so bre a qual a este com pe te re vol ver?
Pode-se re tor quir que tam bém a au to ri da de im pe ri al in va di ria a tem po ral,
quan do sus pen den do um clé ri go de suas or dens, se este é pá ro co ou ca pe lão
do exér ci to, fica ini bi do de exer cer as fun ções des tes car gos. E com que di re i to, 
com que van ta gens para a so ci e da de ter res tre há de a au to ri da de ecle siás ti ca
man ter a pre ten são de as sim in flu ir na mar cha do Esta do? E de im pe dir que 
este aten da a seus in te res ses so ci a is, e cum pra o go ver no seus de ve res? A
ques tão po rém é sim ples e cla ra. Re pe ti rei, quan do en ca ra da pelo lado ju rí di co.
O de ver do Go ver no é de cum prir a Cons ti tu i ção e as leis, e quan do es tas
fal tam, ca lam-se os prin cí pi os cha ma dos ge ra is, e por ma i o ria de ra zão os
no vos prin cí pi os da cú ria ro ma na, a que a na ção não pres tou seu con sen ti -
men to, para que no Bra sil te nha for ça obri ga tó ria. Suas leis para pu ni ção
dos cri mes têm de ser exe cu ta das pe las au to ri da des pú bli ca: o Go ver no
deve fis ca li zar esta exe cu ção; e como em vir tu de de las os bis pos e sa cer do tes
po dem ser acu sa dos, jul ga dos e con de na dos nos tri bu na is se cu la res, a
sus pen são, como me di da ad mi nis tra ti va, como efe i to da pro nún cia e como
pena, pode-lhes ser, deve-lhes ser im pos ta pelo Go ver no Impe ri al, pe los
pre si den tes das pro vín ci as, e pe los tri bu na is ju di ciá ri os. Está isto de mons -
tra do, e é cla ro como a luz me ri di a na. As di fi cul da des que te mos são sus ci -
ta das pela cú ria ro ma na e bis pos, que ou sam in ter pre tar a Cons ti tu i ção e as
leis e en ten dê-las a seu je i to: e os bis pos ata cam nos sas ins ti tu i ções a tal
pon to, que, sú di tos do Impé rio, têm a fran que za cri mi no sa de de cla rar que
obe de cem de pre fe rên cia ao Papa. De uma re li gião de es ta do, re gu la da na
sua par te dis ci pli nar pe los pre ce i tos da Cons ti tu i ção e leis do an ti go e novo
re gi me, ten tam eles fa zer uma igre ja que do mi ne o Esta do. Mes mo quan to
aos dog mas, que ad mi ti dos os da an ti ga igre ja, pre ci sam os no vos do
con sen ti men to da na ção pelo seu re pre sen tan te a Assem bléia Ge ral Le gis la -
ti va, ten tam eles fa zer vi go rar os que cri am de novo! Com es tas pre ten sões
da cú ria ro ma na; com este pro pó si to de evi tar o con cur so da na ção para a
al te ra ção das cren ças, que ela de ter mi nou no art. 5º da Cons ti tu i ção que
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con ti nu a va a man ter; com a de li be ra ção for mal de do mi nar a na ção e seu
go ver no por meio de bis pos re vol ta dos e do cle ro sub ju ga do pelo te mos das 
de ci sões ex in for ma ta cons ci en tia, não há paz e acor do pos sí vel. A se pa ra ção
do es ta do da igre ja será o pa ra de i ro ine vi tá vel.

5ª Qu es tão: – “Se as de ci sões do Go ver no pro fe ri das so bre os
refe ri dos re cur sos têm efe i to so men te a res pe i to das ir man da des que os
hou ve rem in ter pos to, ou se de vem ser con si de ra das como obri ga tó ri as, quer
para os bis pos, quer para os pá ro cos, em re la ção a to dos os ca sos idên ticos.”

Res pos ta: – O prin cí pio ju rí di co é que as sen ten ças so men te regu -
lam os ca sos por elas jul ga dos, e tem exe cu ção en tre as par tes li ti gan tes. No
caso de que se tra ta dão-se po rém as se guin tes e es pe ci a is cir cuns tân ci as.
1ª – Que as ques tões de re cur so das ir man da des re fe ri das são ad mi nis tra ti vas,
e ver sa ram so bre de ci são quan to à ju ris di ção dos bis pos nos com pro mis sos
das ir man da des e sua par te que não a eles po rém a au to ri da de tem po ral
com pe te apro var. A de ci são do Go ver no nes te caso fir ma da em Re so lu ção
Impe ri al de con sul ta, cons ti tui de cre to para boa exe cu ção das leis (§ 12 do
art. 102 da Cons ti tu i ção) e pois tem efe i to ge ral. 2ª – Que há mes mo uma
espé cie de con fli to de ju ris di ção en tre as ad mi nis tra ções das ir man da des e
pre la do di o ce sa no; con fli to ad mi nis tra ti vo que ao Go ver no tem po ral e
pro vi so ri a men te aos pre si den tes de pro vín cia com pe te re sol ver se gun do o 
§ 4º do art. 5º da Lei nº 234 de 23 de no vem bro de 1841 e § 11 do art. 5º da
Lei nº 38 de 3 de ou tu bro de 1834, e es tas re so lu ções fir mam re gra para
todos os ca sos idên ti cos, como são es tes en tre si. 3ª – Que fir ma da a de ci são
na re so lu ção de con sul ta que tem for ça de lei de cre ta, o seu efe i to é ge ral
para os ca sos idên ti cos a que a ques tão alu de. Per mi ta-me Vos sa Ma jes ta de
Impe ri al que eu afi nal ob ser ve mu i to res pe i to sa men te que a po si ção dos
páro cos en tre as obri ga ções le ga is e or dens do Go ver no, e de ou tro lado a
pre po tên cia dos bis pos ar ma dos com as sus pen sões e in ter di tos ex in for ma ta 
cons ci en tia exi ge a der ro ga ção des te ar bí trio, e a sus ten ta ção de pa ga men to
das côn gru as aos sus pen sos pe los bis pos. Sem es tas pro vi dên ci as a re cu sa
dos pá ro cos há de ser igual ou qua se, e ain da há a te mer a ab sol vi ção pe los
ju í zes pou co cons ci en tes de que o seu de ver é exe cu tar as leis. Ou tra pro vi -
dên cia in dis pen sá vel é a de por ta ção dos je su í tas e suas or dens fi li a is,
compos tas de es tran ge i ros pe ri go sos, que do mi nam e di ri gem os bis pos;
e também a dos bis pos de Olin da e do Pará, des na ci o na li za dos pelo fato de
ha ve rem de cla ra do que não obe de cem à Cons ti tu i ção e às leis, e sim ao
pon tí fi ce ro ma no. Pro nun ci an do-me as sim, eu obe de ço à Cons ti tu i ção e
Leis do Impé rio, e zelo a dig ni da de da na ção bra si le i ra, que não pode su -
por tar su je i ção a leis, or dem, e pre ce i tos que lhe vão sen do vão sen do im -
pos tos con ta sua von ta de so be ra na. E nem por isso de i xo de me con si de rar
bom ca tó li co e fi lho da igre ja, cri a da pelo Re den tor do mun do para gui ar a
cons ciên cia e não para do mi nar os es ta dos.

Rio, 8 de maio de 1873. V. de Sou sa Fran co.
Con clu í da a le i tu ra des te pa re cer, o mes mo con se lhe i ro de es ta do

acres cen tou o se guin te: “Se nhor. Em adi ta men to ao avi so de 25 de ou tu bro,
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a cu jas ques tões aca bo de ter a hon ra de res pon der, re ce bi mais por or dem
de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al o de 31 do mes mo mês so bre o ofí cio de 4 de
ou tu bro di ri gi do pelo bis po do Pará ao Go ver no Impe ri al, e mais um re que -
ri men to de Afon so Mo re i ta Tem po ral, da fre gue sia do Bu í que, pro vín cia de 
Per nam bu co. O bis po do Pará, ten do re ce bi do o avi so de 4 de agos to, em
que lhe foi co mu ni ca do o re ce bi men to e pro vi men to dos re cur sos de três
con fra ri as que sus pen de ra de suas fun ções, pro vi men to de que re sul ta a
anu la ção de seu ato e re po si ção das co i sas no an ti go es ta do, res pon de no
seu ofí cio ci ta do que não anui de for ma ne nhu ma às dou tri nas do Con se lho 
de Esta do por es ta rem con de na dos pela igre ja ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na,
e man tém em todo o vi gor o seu ato: con clu in do que à obe diên cia do Go ver no 
Imperial não sa cri fi ca sua cons ciên cia e a Lei de Deus. A re so lu ção im pe -
ri al de consul ta, a que o bis po do Pará re cu sa obe de cer e de cla ra que não o
fará nun ca, foi to ma da em vir tu de do De cre to nº 1.711, de 28 de mar ço de
1857, e das leis so bre os re cur sos à Co roa; as dou tri nas em que se ba se ia são
as da Cons ti tu i ção e das leis ex pos tas na con sul ta; a ques tão so bre que ver sa 
é de na tu re za tem po ral; a par te es pi ri tu al em que o bis po se quer fir mar
para sus ten tar seu ato como exer cí cio le gí ti mo de sua au to ri da de de pas tor
foi con tes ta da em par te e na ou tra não pre ci sa con tes ta ção, por que as bu las
res pec ti vas não ti ve ram be ne plá ci to, sem os qua is não são obri ga tó ri as no
Impé rio pelo § 14 do art. 102 da Cons ti tu i ção.

O bis po o sabe, as sim como sa bia que sua nova dig ni da de não o
de so bri ga da obe diên cia à Cons ti tu i ção e às leis, e dos de ve res de bra si le i ro. 
O Go ver no Impe ri al o faz de cla rar a to dos os bis pos como con di ção do
be ne plá ci to para to mar pos se e en trar no exer cí cio do alto car go para que o
Impe ra dor o no me ia, e vi o lan do os de ve res de bra si le i ro, e de so be de cen do
às leis e de cre tos in cor rem nas pe nas das leis. Está as sim su je i to o bis po do
Pará à de cla ra ção ad mi nis tra ti va de ter per di do a qua li da de de bra si le i ro, e
pois a de bis po do Impé rio, por ter ace i ta do em pre go que na sua opi nião e
pro ce di men to o de so bri ga da obe diên cia dos Po de res do Esta do; do que se
se gue que não é em pre go na ci o nal; é pois em pre go es tran ge i ro, e o que
como tal o ace i ta e exer ce in cor re na dis po si ção do § 2º do art. 7º da Cons ti -
tu i ção. Está mais in cur so na pena de de so be diên cia im pos ta pelo ar ti go 128
e na do art. 129 do Có di go Pe nal. Está, além dis so in cur so nos ar ti gos 81 e 86
do Có di go Pe nal. O Go ver no Impe ri al está au to ri za do para fa zer de cla rar
ad mi nis tra ti va men te con tra os bis pos do Pará e de Olin da a per da da na ci o -
na li da de bra si le i ra, e os de por tar do Impé rio, como es tran ge i ros pe ri go sos
ás sua tran qüi li da de. E pode man dan do-os res pon sa bi li zar, sus pen dê-los
do exer cí cio de suas fun ções.

Qu an to ao re que ren te Afon so Mo re i ra Tem po ral, o que ele pede
em suma é que o Go ver no Impe ri al ga ran ta os di re i tos de fi lha le gí ti ma a
sua fi lha le gí ti ma, que o pá ro co de Bu í que não quis ba ti zar, para não ad mi tir
como pa dri nho uma pes soa que de cla ra ma çom, e re pu ta iná bil para ser
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re pre sen ta da por pro cu ra dor. Eu não pen so que a de cla ra ção por es cri tu ra
pú bli ca de i xe de ser do cu men to le gí ti mo em abo no da iden ti da de de fi lhos
le gí ti mos e so men te en ten do que não é o tí tu lo pú bli co con ve ni en te para fir mar
so li da men te o es ta do ci vil. No ba tis mo, além do sa cra men to há o re gis tro
do ato, e no seu as sen to é que pre ci sam as tes te mu nhas, ser vin do o pá ro co
como de ta be lião pú bli co, de ver que não cum prem sa tis fa to ri a men te. Se ti ver
o go ver no de ino var este pon to, a pro vi dên cia fir ma da no art. 2º da Lei nº
1.829, de 9 de se tem bro de 1870, se ria a pre fe rí vel. Antes de a to mar, há
para os in te res sa dos o re cur so da de cla ra ção por es cri tu ra pú bli ca com a vi -
são de re co nhe ci men to dos pró pri os fi lhos nas ci dos de ma tri mô nio; e já me
te nho por ve zes re fe ri do a esta ne ces si da de, a que va mos che gan do como já
te mos che ga do de as se gu rar por meio de tes ta men to ou de es cri tu ra pú bli ca a
sor te dos fi lhos le gí ti mos con tra ino va ção da au to ri da de ecle siás ti ca a res -
pe i to da va li da de dos ca sa men tos.

Acer ca do ato do vi gá rio de Bu í que não po de rei di zer que hou ve 
erro, ou cri me ca nô ni co em não ad mi tir o ma çom como pa dri nho da ba ti -
zan da. A gran de im por tân cia que os ca no nis tas da cú ria ro ma na dão a es tas 
me ras tes te mu nhas do ba tis mo; o pa ren tes co es pi ri tu al re ser va do mes mo
para o que não as sis te pes so al men te ao ba tis mo (me i os de ter no vos im pe di -
men tos, e ma i or nú me ro de dis pen sas re mu ne ra das), tudo isto pode exi gir
aos olhos dos san tos ho mens da cú ria ro ma na que o pa dri nho do ba ti zan do 
es te ja em es ta do de gra ça, e que o ma çom nem seu pro cu ra dor o pos sa ser.
Esta nova dis ci pli na me pa re ce po rém, que não foi ad mi ti da no Impé rio
com be ne plá ci to do Go ver no ou da Assem bléia Ge ral; que a de ad mis são
dos ma çons ou sem o exa me des ta qua li da de é a que vi go ra; e que os pá -
ro cos fal ta vam ao cum pri men to da lei ci vil, ne gan do-se a ace i tar a tes te -
mu nha e for ne cer aos pais dos ba ti za dos a cer ti dão de que foi este re gis tra -
do como seu fi lho le gí ti mo no li vro da pa ró quia. É cer to que en tre nós a as -
si na tu ra de tes te mu nhas não é usa da nos as sen tos de ba tis mo, tor na da a
cer ti dão de um tí tu lo de fra ca im por tân cia; o que é mais uma ra zão para o 
es ta be le ci men to do re gis tro ci vil. Em todo o caso o pá ro co tem tam bém
obri ga ção tem po ral de pro ce der ao ba tis mo pe di do, ato que tam bém lhe é
co me ti do ci vil men te como em pre ga do pú bli co da Igre ja do Esta do. Fal tou,
pois, o pá ro co de Bu í que a seu de ver de ba ti zar a fi lha do re que ren te, e de i xou
de o fa zer por um mo ti vo para que não es ta va au to ri za do, por não o es tar
para ino var a dis ci pli na ecle siás ti ca e em pon to de na tu re za mis ta; quan do
para fazê-lo na par te me ra men te ecle siás ti ca tam bém se exi ge a apre sen ta -
ção da Bula ou Le tra Apos tó li ca ao Go ver no Impe ri al, e o con sen ti men to
des te. Tam bém o bis po é res pon sá vel por de i xar de res pon sa bi li zar o pá ro co,
seu su bor di na do, por esta fal ta de cum pri men to de de ve res. O ato tem gran de
al can ce, por que re pe ti do em ba ra ça a ad mi nis tra ção pú bli ca, e ao Go ver no
Impe ri al cabe to mar pro vi dên ci as. Dá-se caso de res pon sa bi li da de o pro -
ces so ao pá ro co de Bu í que, e tam bém ao res pec ti vo bis po, seu su pe ri or, e
dá-se mo ti vo para a sus pen são da ju ris di ção con for me fi cou ex pos to no
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pri me i ro pa re cer. O em ba ra ço gra ve es ta rá na subs ti tu i ção do pá ro co, e so -
bre esta par te da ques tão re fi ro-me ao que já ex pus, li mi tan do-me a lem brar 
que nos va po res da Eu ro pa, em to dos eles che gam Je su í tas, sol da dos dis -
pos tos a apo i ar d. Vi tal e d. Antô nio de Ma ce do no co los sal em pe nho de
do mi nar a na ção e o Go ver no Impe ri al.

Rio, 8 de no vem bro de 1873. – Vis con de de Sousa Fran co.
Con se lhe i ro Na bu co: veja-se adi an te nº 193.
O Vis con de de Mu ri ti ba res pon deu aos que si tos as sim:
1º Qu e si to. “A fa cul da de que tem o go ver no de sus pen der os

em pre ga dos para lhes fa zer efe ti va a res pon sa bi li da de cri mi nal pa re ce-me
re fe rir-se so men te às fun ções que lhe são con fi a das pelo im pé rio ci vil. As
fun ções epis co pa is não di ma nam des te po der, são de ins ti tu i ção di vi na,
como era a dos após to los de que são su ces so res, e por tan to ina ces sí ve is ao
po der so ci al hu ma no. Esta sim ples ob ser va ção res pon de ne ga ti va men te ao
que si to pro pos to. Não é ne ces sá rio dis cu tir a ques tão se os bis pos são ou
não em pre ga dos pú bli cos; sen do cer to que em al gu mas das nos sas leis esta
de no mi na ção lhes é dada; mas ela não cons ti tui o ca rá ter do po der ci vil.
Isto po rém não se re a li za a res pe i to das fun ções epis co pa is, to das de or dem
es pi ri tu a is não de le ga das ci vil men te, mas pró pri as e con fe ri das pelo di vi no
fun da dor do Cris ti a nis mo. Pode o bis po exer cer fun ções pro ve ni en tes do
im pé rio ci vil, e nes te caso tem o Go ver no di re i to de o sus pen der nes ta par -
te, mas nun ca das ou tras fun ções que per ten cem ao Epis co pa do. Mes mo o
di re i to ca nô ni co não au to ri za a sus pen são do bis po se não me di an te sen ten ça
con de na tó ria que lhe im po nha como pena. Por ana lo gia de nos so di re i to
tam bém se pro va que a sus pen são pré via não pode es ten der-se aos bis pos,
por quan to se foi ne ces sá rio ex plí ci ta de cla ra ção na Cons ti tu i ção para
sus pen der os ma gis tra dos vi ta lí ci os, pen so que de via ela de con ter dis po si ção
idên ti ca acer ca dos bis pos que tam bém são vi ta lí ci os e ina mo ví ve is em es ca la 
su pe ri or aos ma gis tra dos e mem bros de um po der in de pen den te. Pode ain da 
di zer-se que a fa ci li da de de sus pen der os ou tros em pre ga dos pú bli cos para
man dá-los res pon sa bi li zar é mais con su e tu di ná ria de que ex pres sa em lei,
em ra la ção a al guns fun ci o ná ri os ape sar de o ser para os pre si den tes de
pro vín ci as no res pec ti vo re gi men to, e pois que des sa fa cul da de nun ca o
Go ver no usou em re la ção aso bis pos pa re ce mo ti vo bas tan te para abs ter-se
en quan to não hou ver lei po si ti va que o con sig ne em um caso tão gra ve e
de li ca do.

 2º Qu e si to. Este que si to fi ca rá pre ju di ca do pela res pos ta que dei
ao pri me i ro, se for ado ta da, mas po den do acon te cer o con trá rio, peço li cen ça
para emi tir o meu voto so bre ele. A di fi cul da de de re sol ver a tal res pe i to
com pro va mais a fal ta de di re i to para sus pen der o bis po. Não há dis po si ção 
al gu ma no Di re i to Ca nô ni co a res pe i to do caso, nem en con trei pre ce den tes
que pos sam ser se gui dos. Pe las leis an te ri o res à in de pen dên cia e pelo po der 
ab so lu to do Rei, o bis po era des na tu ra li za do, e ha ven do-se por mor to, a Sé
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era de cla ra da vaga: a con se qüen te ele i ção do vi gá rio ca pi tu lar pelo ca bi do
pro via a di o ce se de ad mi nis tra dor com os po de res da dos pelo câ no nes.
Nes se como em ou tros ca sos de Sé vaga pro ce de-se do mes mo modo, con si -
de ran do-se dis sol vi do o vín cu lo que liga o bis po à di o ce se. A hi pó te se do
que si to não pro duz mais do que um im pe di men to tem po rá rio, e por isso
não re cai a ad mi nis tra ção no ca bi do, nem pode, se gun do os câ no nes, ha ver
vi gá rio ca pi tu lar. Qu an do o bis po é sus pen so ca no ni ca men te ad tem pus ou
por ex co mu nhão não se re pu ta dis sol vi do o vín cu lo: é o Papa quem pro vi -
den cia ex tra or di na ri a men te so bre o modo de ad mi nis trar o bis pa do, en tre -
tan to que é go ver na do pelo vi gá rio ge ral. Pa re ce-me se guin do a opi nião de
Wal ter que do mes mo modo se deve pro ce der no caso ver ten te, en quan to se 
não ob ti ver da San ta Sé pro vi dên ci as a tal res pe i to.

3º Qu e si to. À vis ta da ter mi nan te dis po si ção do art. 2º do De cre to
de 28 de mar ço de 1857 não é pos sí vel du vi dar de que o re cur so à Co roa
não pode ser in ter pos to das sus pen sões e in ter di tos que os bis pos im põem
aos clé ri gos ex in for ma ta cons ci en tia em qual quer caso. A lei não faz dis tin ção 
al gu ma nem os prin cí pi os a au to ri zam, por que foi pre ci sa men te para não
co nhe cer o im pé rio ci vil da fal ta das con di ções es ta be le ci das pe las leis ca nô -
ni cas e ci vis que o De cre to pro i biu o re cur so, con fi an do no ar bí trio dos bis pos,
a fim de exer ce rem mais efi caz men te o seu di re i to de cor ri gir o cle ro. Esta
ma té ria foi am pla men te dis cu ti da em am bas as Câ ma ras Le gis la ti vas por
oca sião de um pro je to re vo ga tó rio do § 2º do art. 2º do ci ta do de cre to. Pen so
não ser pre ci so ou tra ma i or exa me para con clu ir que o re cur so é de ne ga do
em qual quer caso.

4º Qu e si to. Re co nhe ço que na fra se das nos sas leis os pá ro cos são 
em pre ga dos pú bli cos, mas não é pos sí vel ne gar que as suas fun ções são de
duas or dens dis tin tas, uma me ra men te es pi ri tu al, ou tra tem po ral pro ve ni en te
do im pé rio ci vil. Pelo que per ten ce à pri me i ra, en ten do que os pá ro cos não
po dem ser sus pen sos para o fim in di ca do no que si to. Nes te caso os pá ro cos
es tão nas mes mas con di ções que qual quer ou tro ci da dão que os pá ro cos es tão
nas mes mas con di ções que qual quer ou tro ci da dão que não exer ce ne nhu ma
fun ção de le ga da pelo so be ra no tem po ral; ou tra é a fon te don de nas ce a sua
au to ri da de so bre os fiéis. Ora, a fa cul da de de sus pen der os em pre ga dos é
es sen ci al men te tem po ral; não se es ten de por tan to ao que o não é, nem ela
tem a me nor par tí cu la es pi ri tu al. Na or dem po rém das fun ções con fe ri das
pelo im pe ran te ci vil a sus pen são pode ter lu gar, mas não é isen ta de di fi cul -
da des prá ti cas, quan do es sas fun ções se pren dem es tre i ta men te às ou tras
me ra men te es pi ri tu a is, como acon te ce ria por exem plo, se o pá ro co fos se
acu sa do de ha ver fal si fi ca do os li vros e as sen tos dos ca sa men tos e ba tis mos. 
Então a pru dên cia e sa be do ria do Go ver no de ver de ter mi nar ou não a sus -
pen são se gui da das cir cuns tân ci as, ou dan do as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.
Apli can do esta dou tri na à hi pó te se fi gu ra da no que si to, me pa re ce que os
pá ro cos que se re cu sa rem no exer cí cio de suas fun ções es pi ri tu a is ou obs ta rem 
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por qual quer modo nes se mes mo exer cí cio ao cum pri men to das de ci sões do 
Go ver no so bre re cur sos das ir man da des, ou de ou tras qua is quer da mes ma
na tu re za po dem sim ser pro ces sa dos, mas não sus pen sos pre ven ti va men te.

5º Qu e si to. Não me res ta a me nor dú vi da que se tas de ci sões têm
efe i to so men te a res pe i to das ir man da des, que hou ve rem in ter pos to os
re cur sos. Esta é a na tu re za dos re cur sos: res trin ge-se àque las pes so as que
dele usa ram, e ao caso so bre que foi pro fe ri da a de ci são. Por ma i or que seja
a iden ti da de, é in dis pen sá vel a au diên cia das par tes e nova de ci são nos
caso que ocor re rem.

Bis po do Pará: A ma té ria do ofí cio do bis po do Pará não al te ra o
es ta do das ques tões a que te nho res pon di do, e pe san do como aque le bis po
so bre a in de pen dên cia do po der es pi ri tu al em ma té ria de pe nas ca nô ni cas e 
pu ra men te es pi ri tu a is como é o in ter di to lan ça do so bre as ir man da des peço 
li cen ça para em pou cas pa la vras ex por os fun da men tos da opi nião que emi ti
quan do se tra tou do re cur so in ter pos to pe las mes mas ir man da des.

Eu en tão dis se que o efe i to do pro vi men to en quan to ao bis po era 
ape nas a re pro va ção mo ral do seu pro ce di men to, e que não im por ta va de ter -
mi na ção de le van tar o in ter di to. Os fun da men tos a que alu di são os se guin tes:
Nin guém pode ne gar que a fa cul da de de de cre tar e im por pe nas es pi ri tu a is 
é da com pe tên cia do Po der Ecle siás ti co. Se pu des se afir mar-se o con trá rio,
aí es ta va a dis po si ção ex pres sa do art. 135 do Có di go do Pro ces so Cri mi nal.
Essas pe nas não pro du zem hoje o me nor efe i to tem po ral de po is que fo ram
ex tin tos os tri bu na is, e a ju ris di ção ecle siás ti ca so bre ma té ria da que la na tu -
re za. Os bis pos usam de las na ca te go ria de mem bros de um po der in de pen -
den te, ins ti tu í do não pela so ci e da de ci vil, mas pelo au tor do Cris ti a nis mo, e 
a Igre ja se de cre tou por igual modo. Assim es tão re ce bi das. O di re i to de
dis pen sar ou le van tar a pena só é le gí ti mo para o po der que a de cre ta. Por
con se guin te o im pe ran te ci vil, a so be ra nia tem po ral é ile gí ti ma para dis pen -
sar ou le van tar a pena ca nô ni ca em seus efe i tos es pi ri tu a is, ou man dar que
o Po der Ecle siás ti co a le van te ou dis pen se. E pois que não pode tam bém
não lhe as sis te di re i to de im por obri ga ção pe nal a qual quer que re cu sar obe -
diên cia ao man da do ou de ter mi na ção ema na da des sa ile gi ti mi da de. Sei
que in fe liz men te a mo ral po lí ti ca, mas não a po lí ti ca mo ral trans for ma a ile -
gi ti mi da de em le ga li da de se gun do as con ve niên ci as da oca sião. Sei tam bém 
que an ti ga men te pelo di re i to, ou, para me lhor di zer, pe las leis en tão vi gen tes o 
Po der Ci vil co a gia com pe nas ma te ri a is por de ma is se ve ras os bis pos que
le van ta vam as cen su ras ca nô ni cas, além de as anu lar ele pró prio, mas fa zia
isto por que a tais cen su ras eram ine ren tes efe i tos tem po ra is, que não se
atre via a des ta car das mes ma cen su ras. Nes ses tem pos de ro bus ta fé re li gi o sa,
e de in fluên cia no tá vel da clas se ecle siás ti ca, quan do o Po der Real fir ma va
o ab so lu tis mo, essa co a ção ti nha ra zão de ser, pre tex tan do-se a de fe sa da 
so be ra nia tem po ral e a ins pe ção do Prín ci pe na qua li da de de bis po ex te ri or
e de fen sor dos câ no nes. Hoje po rém que o art. 310 do Có di go de cla rou não
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pu ní ve is to das as ações, aí não men ci o na das como cri mi no sas e su je i tas a
pe nas, é cla ro que so men te o le gis la dor pode de cre tar de novo para es sas
ações as an ti gas ou ou tras pe nas. Os dou tos e res pe i tá ve is mi nis tros que
re fe ren da ram os De cre tos de 38 e 1857, re co nhe cen do que tais pe nas es ta vam
ca du cas in di ca ram a de de so be diên cia para os que não obe de ces sem aos
man da dos do juiz exe cu tor do pro vi men to do re cur so, man da ram que esse
juiz de cla re, ele mes mo, sem al gu ma efe i to as cen su ras e pe nas ecle siás ti cas, 
mas não de cre ta ram que os ju í zes ecle siás ti cos ou bis pos fos sem obri ga dos
a le van tá-las, nem po di am de cre tar isto, por que não eram le gis la do res, mas
sim ples men te re gu la men ta do res para boa exe cu ção das leis exis ten tes. No
tem po em que se pu bli ca ram os seus de cre tos, já vi go ra va o art. 155 do
Có di go de Pro ces so Cri mi nal, que abo liu a ju ris di ção e os tri bu na is ecle siás -
ti cos, e de po is do De cre to de 1838 o art. 90 da Lei de 3 de de zem bro de
1841. O art. 155 pro cla mou a in te i ra se pa ra ção dos dois po de res ci vil e ecle -
siás ti co. Con ti nu ou a re co nhe cer a le gí ti ma com pe tên cia do Po der Espi ri -
tu al em ma té ria des ta or dem: o art. 90 con fir mou tal com pe tên cia, ba nin do
as re vis tas das ca u sas da Igre ja, ou es pi ri tu a is. Assim que tais dis po si ções
re pe li ram com ple ta men te a in ter fe rên cia ci vil na im po si ção, ou le van ta men to 
das pe nas ecle siás ti cas me ra men te es pi ri tu a is. Nem se diga que o re cur so à
Co roa nes te caso era in ter pos to para o pró prio Rei, e não para os ju í zes ci -
vis. A ob je ção tal vez ti ves se al gum va lor quan do exis tia o ju í zo da Co roa,
mas em 1838 já este de sa pa re ce ra, e os re cur sos en tra ram na ju ris di ção or di ná -
ria das re la ções, como su ce dia com os con fli tos de ju ris di ção. Nes tas cir -
cuns tân ci as ne nhum dos di tos re gu la men tos ti nha po der de des tru ir o prin -
cí pio da di vi são das duas so be ra ni as, que os re fe ri dos ar ti gos ha vi am san ci -
o na do; e por tan to a fa cul da de de fa zer le van tar a cen su ra ecle siás ti ca me di -
an te pena tem po ral es va iu-se in te i ra men te. O que fi cou como efe i to do re -
cur sos foi so men te a de cla ra ção do abu so e efe ti va anu la ção das cen su ras
pelo juiz exe cu tor, e com esta a re cu pe ra ção de di re i tos tem po ra is que o mes -
mo juiz pode res ti tu ir sem in ter ven ção do ecle siás ti co, de quem se in ter -
por. Se em tal caso este úl ti mo re cu sa obe de cer ao man da do da que le in cor -
re na pena de de so be diên cia, ou tal vez nou tras, con for me o fato que se der,
mas não por obri ga ção de le van tar a pena, por que, re pi to, isto vi o la ria a in -
de pen dên cia do Po der Ecle siás ti co, e era obri ga ção já ca du ca sem pro du zir
re sul ta do al gum so bre o le van ta men to da pena es pi ri tu al; por quan to nem
por que o ecle siás ti co so fres se a pena na pes soa do seu re pre sen tan te, fi ca va 
ela ex tin ta, en quan to ou tro ecle siás ti co com po de res igua is ou su pe ri o res a
não le van tas se, nem aque le que ex tin guis se por te mor do cas ti go ma te ri al,
pro ce dia se gun do os di ta mes da sua cons ciên cia e de ver im pos to pe las leis
di vi nas. De ma ne i ra que ou se dava o mar tí rio do cor po, ou se au to ri za va
uma hi po cri sia sem pre con de na da pe las leis di vi nas e hu ma nas. Ne nhu ma
des tas co i sas po dia ser da in ten ção do le gis la dor para fa zer exis tir como
obri ga ção, prin ci pal men te quan do se ape li da pro te tor da re li gião Ca tó li ca, e 
quan do a pena es pi ri tu al pode de sa pa re cer por meio do re cu so ao su pe ri -
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or le gí ti mo pe los câ no nes re ce bi dos. Cada vez me con ven ço mais da ine -
xis tên cia da obri ga ção a que te nho alu di do es tu dan do o que se pra ti ca em
ou tros pa í ses ca tó li cos, onde em tem pos pas sa dos re gi am dis po si ções igua is 
às que eu jul go der ro ga das; e atu al men te se res pe i ta a in de pen dên cia da
igre ja. Para não ci tar ou tros in vo ca rei a Fran ça tão ze lo sa em to das as épo -
cas das li ber da des ga li ca nas e pre do mí nio tem po ral. Pois lá no as sun to
dos re cur sos pro vi dos so bre cen su ras ecle siás ti cas não se im põe obri ga ção
pe nal aos ecle siás ti cos que não le van tam ain da mes mo a sus pen são ha vi -
da por abu si va. O efe i to do re cur sos é a re pro va ção do ato pelo po der ci vil. 
Eis aqui o que a tal res pe i to se lê em Bat bie d. pe. A. § 3º pág. 121 em har mo -
nia com ou tros. “Se a sen ten ça de de po si ção é de cla ra da abu si va, ela de ve ria
ser anu la da em ri gor de Di re i to: o ti tu lar de ve ria ser re in te gra do nas suas
fun ções como se nun ca ti ve ra sido de pos to. Mas esta so lu ção te ria por efe i to 
con fun dir in di re ta men te o po der tem po ral com a ação da au to ri da de es pi ri -
tu al. Assim está ad mi ti do que a sen ten ça ain da que ful mi na da, con ser va rá
to dos os seus efe i tos es pi ri tu a is, mas que não pro du zem ne nhum no do mí nio 
tem po ral. Des te modo o ti tu lar fi ca rá no gozo dos seus ho no rá ri os”. Isto teve 
lu gar de po is que os tri bu na is ecle siás ti cos ou bis pos de i xa ram de ter par ce -
la do po der ci vil. Assim com pre en de-se bem a se pa ra ção dos dois po de res,
gi ran do cada um na ór bi ta de suas atri bu i ções so be ra nas. É por este modo
que eu en ten do o pro vi men to do re cur sos das ir man da des do Pará e Re ci fe,
guar dan do o gran de prin cí pio da in de pen dên cia dos di tos po de res sem to -
da via des fa zer a ins pe ção do ci vil so bre o ecle siás ti co, que exis te no im pé rio
tem po ral. É por este modo que in ter pre to os De cre tos de 1838 e de 1857 nas
suas dis po si ções dos arts. 13 e 24. Estas dis po si ções não são ex plí ci tas em
sua le tra, mas des de que da in te li gên cia gra ma ti cal re sul ta a vi o la ção do
prin cí pio in con tes tá vel de que me hei so cor ri do, por ser das nos sas leis atu a -
is, te nho por de ver in qui rir o sen ti do ló gi co que evi ta aque la vi o la ção, e está
de acor do com as lu zes do sé cu lo e com as nos sas ins ti tu i ções atu a is, mor -
men te mo ven do-se ques tão pe nal, que deve se gun do as re gras da her me -
nêu ti ca, in ter pre tar-se res tri ti va men te.

Acres cen ta rei, para fin dar, que toda a ce le u ma le van ta da con tra
os bis pos, sabe Deus para que fim, ver sa so bre um ob je to que pa re ce um
ca pri cho in fan til de pre ten de rem as ir man da des, isto é, uma por ção de seus 
mem bros, as sis tir aos ofí ci os di vi nos re ves ti dos de opas que não são or na -
men tos ci vis, mas sim ples men te si na is ex ter nos das fun ções es pi ri tu a is dos
que as usam. Para sa tis fa zer um tal ca pri cho que rem al guns que o po der ci vil
tire da ba i nha a es pa da das pe nas com que cor ri ja a au dá cia dos bis pos, isto 
é, que a sua au to ri da de es pi ri tu al tão dé bil e qua se in de fe sa seja re ba i xa da.
Con cluo que o ofí cio do bis po do Pará não con tém ofen sa ao Go ver no de
Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, e nem o pro ce di men to, quan to ao cum pri men to
do re cur so me re ce que o fa çam com pa re cer no Tri bu nal de Jus ti ça, mas vejo 
bem que de po is do pro ces so do bis po de Olin da não é tal vez pos sí vel
dis pen sá-lo de tal hu mi lha ção. Peço re ve ren te men te per dão a Vos sa Ma jes ta de 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  583



Impe ri al se em pre guei al gu ma ex pres são me nos con ve ni en te. A be ne vo lên -
cia com que Vos sa Ma jes ta de Impe ri al fa vo re ce o Con se lho de Esta do in fun -
de-me a es pe ran ça de ser aten di do nes te meu pe di do.

Acer ca da ques tão com o vi gá rio de Bu í que não vejo do cu men tos 
que com pro vem a pe ti ção que o pre si den te de Per nam bu co fez su bir à augus ta
pre sen ça de V. M. I. O im pres so con tém pú bli cas for mas de con tas cu jas
assi na tu ras não es tão re co nhe ci das, e o ofí cio do pro mo tor pú bli co re ve la a
exis tên cia de in tri gas lo ca is. Des de que po rém se pro var a ir re gu la ri dade
come ti da  pelo pá ro co, pa re ce-me fá cil ocor rer com pron to re mé dio, re ti rando
o Go ver no ou seu con sen ti men to para que con ti nue esse pá ro co, me ra mente
en co men da do, e sus pen den do-lhe a côn grua. Mu ri ti ba”.

O Mar quês de Sa pu caí vo tou com o Mar quês de São Vi cen te.
O Vis con de do Bom Re ti ro dis se: Se nhor. Ten do em obe diên cia à 

or dem de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al de in ter por pa re cer so bre os que si tos
cons tan tes do avi so con vo ca ção para a pre sen te con fe rên cia, peço li cen ça
para ler as ob ser va ções que es cre vi no in tu i to de jus ti fi car meu voto. Qu an to
ao 1º que si to. Cum pre-me an tes de tudo de cla rar, com a de vi da vê nia, que
em ques tões tão gra ves, como a de que se tra ta, sem pre que uma so lu ção
me pa re cer du vi do sa no to can te à com pe tên cia do go ver no, ja ma is a acon -
se lha ria ain da quan do con ven ci do pela mi nha par te de sua le ga li da de des de
que ela sa in do da ór bi ta dos me i os or di ná ri os não trou xer con si go ao mes mo
tem po o cu nho da efi cá cia. Na au sên cia des ta con di ção não me pa re ce
pru den te o uso de qual quer me di da, que em tais cir cuns tân ci as só ser virá
de des mo ra li zar a ação do go ver no. As ra zões são ób vi as e não devo fa ti gar
a aten ção de V. M. I., ex pon do-as por me nor. É, se nhor, o que em meu
modo de pen sar dá-se com re la ção a este 1º que si to. Ain da quan do fos se lí -
qui do para mim que o go ver no po dia, por mero ato seu, e di re i to pró prio
sus pen der os bis pos do exer cí cio de suas fun ções ci vis e ecle siás ti cas ou
tem po ra is e es pi ri tu a is, pen so que a me di da re sul tan te da res pos ta afir ma ti va,
nada adi an tan do no es ta do de co i sas atu a is, não de via ser em pre ga da, pelo que
pos so a ex pen der. Se a sus pen são li mi tar-se ao exer cí cio pre ga da, pelo que
pas so a ex pen der. Se a sus pen são li mi tar-se ao exer cí cio das fun ções pu ra -
men te ci vis e mis tas, às dis tin ções, e van ta gens pe cu niá ri as, con ti nu an do os 
pre la dos sus pen sos a usar de to dos os seus po de res de na tu re za es pi ri tu al,
é fora de dú vi da que nada se con se gui rá para o efe i to de se ja do. É se gu ra -
men te do usos ou an tes abu so da au to ri da de es pi ri tu al, como a que rem al -
guns bis pos en ten der, que têm pro vin do as di fi cul da des com que de tem -
pos a esta par te nos acha mos a bra ços. É aí onde está todo o pe ri go com que 
nos ame a ça a po si ção me nos pru den te que eles têm as su mi do. Ina ne ful men
se ria por tan to o de cre to que os sus pen des se so men te das fun ções tem po ra -
is, e só tra ria o re sul ta do de apre sen tar os pre la dos sus pen sos como ví ti mas
aos olhos da po pu la ção, que ao mes mo tem po não ve ria nes se ato re mé dio a
seus ma les. Se a sus pen são po rém com pre en der igual men te o uso das fun -
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ções es pi ri tu a is, te nho para mim que er ra rá quem não ti ver por cer to que o
go ver no não será obe de ci do. O bis po sus pen so res pon de rá ne gan do a com -
pe tên cia do Po der Tem po ral, e de cla ran do que con ti nu a rá no exer cí cio do
seu mi nis té rio es pi ri tu al, em bo ra se lhe ti rem to das as hon ras e van ta gens, e 
fi quem sus pen sas as fun ções con fe ri das pelo Po der Ci vil. E dado isto, o que 
po de rá fa zer o go ver no? Man da rá res pon sa bi li zar o bis po re cal ci tran te, isto é,
for mar no vos e re pe ti dos pro ces sos, por sua na tu re za mo ro sos, e che i ros dos
in con ve ni en tes e das in cer te zas que os cos tu mam acom pa nhar en tre nós?
Mas en quan to se não de ci di rem tais pro ces sos, pros se gui rão os bis pos, ain -
da com ma i or ener gia, na sen da en ce ta da, agra van do cada vez mais a si tu a -
ção em que nos acha mos. Orde na rá aos pa dres e vi gá ri os que não obe de -
çam aos bis pos, e ao Ca bi do que se re u na, as su ma a ju ris di ção do bis pa do
pro vi so ri a men te e no me ie vi gá rio ca pi tu lar, que seja a di o ce se, como se es -
ti ves se – sede va can te ou im pe di ta – na acep ção li te ral da pa la vra?

Mas pa dres e vi gá ri os con ti nu a rão a obe de cer ao seu pre la do, e
sa be mos que por ora ao me nos não se po dia con tar com o Ca bi do. Seja por
de di ca ção ao bis po, seja, como cre io, pelo re ce io de sus pen sões ex in for ma ta
cons ci en tia ful mi na das pelo bis po, em bo ra sus pen so, por que tem pré via
cer te za que hão de ser sen ten ci a dos pelo Sumo Pon tí fi ce, seja por qual quer
ou tra ra zão o Ca bi do há de de cla rar que não re co nhe cen do se não em Sua
San ti da de o di re i to de ti rar aos pre la dos di o ce sa nos o exer cí cio da sua mis são
es pi ri tu al, não jul ga o caso de sede in pe di ta ou va can te, e que por tan to não
lhe com pe te no me ar o vi gá rio ca pi tu lar. O Go ver no pode, é ver da de, man dar
res pon sa bi li zar os cô ne gos, sus pen der-lhes os be ne fí ci os, e pro ces sá-los,
mas não terá quem no me ie o sa cer do te que deva go ver nar a di o ce se, fa zen do
as ve zes do bis po sus pen so. Di ri gir-se-á o go ver no ao Me tro po li ta? Mas este 
es po san do a ca u sa do bis po, como é de es pe rar à vis ta de fa tos que es tão no
do mí nio pú bli co, não obe de ce rá, tam bém, e ao con trá rio tra ta rá de dar ain da
mais for ça aos atos do bis po sus pen so, sus ten tan do-os, lou van do-os, e por
seu tur no con tes tan do a le gi ti mi da de do De cre to do Po der Tem po ral.
Entre tan to irão as co i sas de mal a pior; a luta será in ces san te, mul ti pli -
car-se-ão os pro ces sos, e os ofen di dos, não en con tran do me lho ra men to em
seu es ta do, des cre rão da for ça do go ver no, e, ou hão de tra tar de re a gir por
me i os vi o len tos con tra a ori gem do mal, que so frem, ou, o que aliás não será
de ad mi rar, en cos tar-se-ão com o povo ao bis po, pro cu ran do suas boas gra -
ças, e abra çan do suas dou tri nas, do que já te mos tido al guns exem plos na
pro vín cia de Per nam bu co, com gra vís si mo de tri men to dos in te res ses pú bli -
cos, e in cal cu lá vel per da de for ça mo ral para a au to ri da de su pre ma do Esta -
do. Di an te de tão la men tá vel si tu a ção, ver-se-á o go ver no en tão, po rém um
pou co tar de e ten do de su pe rar ma i o res di fi cul da des, for ça do a lan çar mão
de me di das ex tra or di ná ri as que sal vem a or dem pú bli ca, e cor tem o mal
pela raiz. Bas tam-me, se nhor, es tas con si de ra ções para que eu não pos sa
acon se lhar a ado ção da me di da que se pren de ao 1.º que si to. Obe de cen do po -
rém ao avi so de con vo ca ção, di rei o que pen so quan to à sua le ga li da de pelo
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lado afir ma ti vo da res pos ta. Os bis pos con quan to de pen dam en tre nós es -
sen ci al men te de no me a ção do go ver no, e seja este o que lhes con fe re o jus ad
rem, não fi cam por este sim ples fato ha bi li ta dos para o exer cí cio das fun ções 
es pi ri tu a is ou an tes sa gra das. Estas em bo ra ane xas ao epis co pa do, não lhes
po dem ser con fe ri das pelo Po der Ci vil, por que não são de le ga ção da So be ra -
nia Na ci o nal. Cons ti tu í mos o po der de ju ris di ção que pro vem de jus in re,
ou da con fir ma ção pon ti fí cia, em vir tu de da qual, ob ti do o im pe ri al be ne -
plá ci to, são au to ri za dos para ad mi nis trar como bis po in spi ri tu a li bus et tem -
po ra li bus. Cons ti tu em tam bém o Po der de Ordem, que de ri va so men te da
sa gra ção, pela qual o ma tri mô nio es pi ri tu al con tra í do en tre os bis pos e a
sua igre ja tor na-se – na pa la vra dos teó lo gos e ca no nis tas – con su ma do e
per pé tuo, por que é ela que com efe i to con fe re aos bis pos o sumo sa cer dó -
cio, o di re i to de or de nar, de ad mi nis trar o san to cris ma e exer cer ou tros atos 
da mes ma na tu re za e vir tu de. Tais po de res são to dos de ins ti tu i ção di vi na,
e o bis po de po is de sa gra do pode di zer como S. Pa u lo, que exer ce o epis co -
pa do non ab ho mi ni bus ne que per ho mi nem sed per Je sum Chris tum, e que en tra no 
nú me ro da que les, a que se re fe re o tex to: – Atten di te vo bis et uni ver se gre gi, 
in quo Spi ri tus Sanc tus po su it Epis co pos re ge re ec cle si am Dei. Se esta é pois a cons -
ti tu i ção do bis pa do, se como tal a te mos sem pre re co nhe ci do, e, o que é
mais, so mos obri ga dos a re co nhe cer, como po de re mos di zer que a au to ri da -
de ci vil tem com pe tên cia para por ato pró prio e di re ta men te sus pen der bis -
pos do po der de dar Ordens, de con sa grar san tos óle os, igre jas e al ta res, en -
fim de tudo aqui lo que lhes foi con fe ri do por Je sus Cris to, e que sen do mera 
e in te i ra men te es pi ri tu al e até sa gra do, es ca pa e não pode de i xar de es ca par 
à ação ou in ter ven ção di re ta do Po der Tem po ral? Se tal di re i to ti ves se o Po -
der Tem po ral, a di vin da de da Igre ja e sua in de pen dên cia es pi ri tu al te ri am
des de logo de sa pa re ci do, e seus pas to res, os su ces so res dos após to los es ta -
ri am para o exer cí cio de sua mis são sa gra da e pu ra men te di vi na co lo ca dos
na ime di a ta de pen dên cia do Po der Ci vil. É isto o que eu não pos so ad mi tir.
De ma is o bis po, de po is de no me a do, con fir ma do e sa gra do efe tua, como
aci ma tive a hon ra de di zer um con sór cio per pé tuo com a sua igre ja.
Rema-se en tre eles um laço in dis so lú vel, que só pode ser de sa ta do, sal vo os
ca sos aliás di fí ce is de re nún cia e tras la da ção, quan do o bis po por si mes mo
se de gra da, co me ten do cri mes pe los qua is é por sen ten ça con de na do à
de po si ção, ou tro ra da com pe tên cia dos sí no dos e hoje do pon tí fi ce ro ma no,
e à de gra da ção do ca rá ter sa gra do, em con se qüên cia da qual é a res pec ti va
Sé con si de ra da vaga.

Se gun do os prin cí pi os re gu la do res do as sun to que to dos nós
co nhe ce mos, nem os ma i o res im pe di men tos fí si cos ou mo ra is, como se jam
au sên ci as e en fer mi da des in cu rá ve is, lou cu ra e ou tros po dem se pa ra o bis po
da sua igre ja. Dá-lhes em tal caso o po der com pe ten te um co ad ju tor que faz 
as suas ve zes, mas ele é sem pre o bis po. E sen do esta a na tu re za do epis co -
pa do, como ad mi tir-se, peço li cen ça para re pe ti-lo, que o Po der Ci vil te nha
di re i to para sus pen der um bis po, e pri vá-lo por meio di re to e jure pro prio do 
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exer cí cio, em bo ra tem po rá rio, de suas fun ções es pi ri tu a is e sa gra das? Por
que es tas fun ções são ane xas ao car go, e este cons ti tui um em pre go pú bli -
co? Mas para isto fora pre ci so que elas não pro vi es sem de ins ti tu i ção di vi -
na, que ti ves sem sido ou pu des sem ser di re ta ou ime di a ta men te con fe ri das
pelo po der que con cor reu para o em pre go, o qual não fez mais do que seu
di re i to de pa dro a do (re fi ro-me ao que se pro fes sa en tre nós) es co lher e in di car
um sa cer do te para se re ves ti do do ca rá ter sa gra do e ser un gi do com a gra ça 
di vi na. Obser va rei ain da, que se não es tou em erro, nun ca os reis de Por tu gal
se jul ga ram com este di re i to. Por mais di li gên ci as que fi zes se no es tu do da
ma té ria, exa mi nan do di fe ren tes li vros, não en con trei um só fato de sus pen sões 
des te gê ne ro no meio de tan tos er ros, e até aten ta dos co me ti dos por pre la dos 
di o ce sa nos, e de tan to atos de ener gia, e até de se ve ri da de e vi o lên cia da
par te do Go ver no con tra eles, a fim de con tê-los nos ra i os da ju ris di ção
es pi ri tu al. Tam bém em ne nhum dos au to res que con sul tei, achei re co nhe ci do 
se me lhan te po der, e me nos ain da sus ten ta da sua le gi ti mi da de.

E não é de pre su mir que se os reis de Por tu gal se jul gas sem com
tal fa cul da de, dis pon do como dis pu nham de tan to pres tí gio e da for ça que
lhes dava a for ma de go ver no para se fa ze rem obe de cer, pres cin dis sem des se 
meio por cer to sim ples e ex pe di to, para ado ta rem ou tro mais vi o len to e di fí cil
qual o das tem po ra li da des. Não me re cor do além dis to de ne nhum Esta do
ca tó li co, onde os go ver nos te nham por fa tos mos tra do que se jul gam com
se me lhan te po der.

Sei que quan do em qual quer des tes Esta dos se tem dado re lu tân ci as 
da or dem das eu es ta mos pre sen ci an do da par te de al guns bis pos, em pre ga
o Po der Ci vil os me i os co er ci ti vos que as res pec ti vas leis au to ri zam, e se as
cir cuns tân ci as e a gra vi da de dos fa tos o exi gem, lan ça mão do ex pe di en te
ex tre mo de fa zer sair do ter ri tó rio, como pe ri go sos à or dem pú bli ca mas
não sus pen de os bis pos, en quan to se con ser vam em suas di o ce ses, ou não
são pro ces sa dos, do exer cí cio das fun ções es pi ri tu a is. Não vejo tal di re i to
nem na pró pria Fran ça onde aliás tan tas ve zes tem apa re ci do luta en tre o
po der tem po ral e os bis pos. E pos to que haja ali a cir cuns tân cia es pe ci al de
não se ad mi ti rem sus pen sões do em pre go como ato me ra men te ad mi nis tra -
ti vo, ou de ca u te la, por se rem con si de ra das pe nas dis ci pli na res, ain da as sim 
não é fora de pro pó si to ob ser var que nos pró pri os – Appels com mi d’abus,
aliás fre qüen tes na que la na ção, o Con se lho de Esta do, quan do pro fe re suas
de ci sões, tem sem pre o ma i or cu i da do em evi tar qual quer de li be ra ção que
pa re ça que rer en vol ver-se no que é con cer nen te ao es pi ri tu al. Assim, por
exem plo, quan do se tra ta de sa cra men tos, ou de de ne ga ção de se pul tu ra, o
Con se lho de Esta do até nem de cla ra que hou ve abu so, se não em ca sos em
que a re cu sa te nha sido acom pa nha da de in jú ria ou es cân da lo pú bli co. E
ain da nes sa hi pó te se li mi ta-se à de cla ra ção do abu so, sem obri gar o Sa cer -
do te a ad mi nis trar o sa cra men to re cu sa do nem man dar ti rar o ca dá ver, ao
qual abu si va men te ne gou-se se pul tu ra ecle siás ti ca, do lu gar onde se acha
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para ser en ter ra do em ou tro sa gra do. É, en tre mu i tos ca sos des te gê ne ro,
no tá vel o que se deu com a re cu sa do bis po de Cler mont à se pul tu ra em
ce mi té rio sa gra do do cor po do Con de de Mon tlo si er, a que em ou tra oca -
sião já alu di, fato de que se ocu pou mu i to a im pren sa da qua dra, e do qual
fa zem men ção qua se to dos os es cri to res mo der nos di re i to ad mi nis tra ti vo. O 
mes mo acon te ce quan to a de po si ção de be ne fi ciá ri os. Qu an do o Con se lho
de Esta do exa mi na os re cur sos in ten ta dos por amor dela, não apre cia, se gun do
o ates ta Bat bie, em seu in te res san te Tra ta do de Di re i to Pú bli co, e de mons tram
al gu mas or de nan ças, se não as for ma li da des do pro ces so, e se jul ga re gu lar,
de cla ra que não hou ve abu so ain da es tan do con ven ci do da in jus ti ça com
que pro ce deu o Bis po. E as sim pro ce de por en ten der que não deve in ge rir-se
na ques tão de mé ri to ou na subs tân cia dos fa tos, pen san do que de ou tra
sor te (é Bat bie, aliás au to ri da de in sus pe i ta que o diz) usur pa ria uma par te
da au to ri da de es pi ri tu al, o que o Con se lho de Esta do da Fran ça quer, como
já dis se, sem pre evi tar. Trou xe isto, se nhor, para con clu ir que de ve mos imi tar
o exem plo, fu gin do tam bém de tudo quan to pos sa de nos sa par te pa re cer
in va são nas fun ções es pi ri tu a is do epis co pa do. Só as sim nos man te re mos
for tes e nos acha re mos mais ha bi li ta dos para com ma i or se gu ri da de to mar mos 
sob nos sa res pon sa bi li da de as me di das que as cir cuns tân ci as exi gi rem, de po is
de es go ta dos os me i os or di ná ri os, se es tes não fo rem su fi ci en te, como pa re ce
que não se rão di an te da te na ci da de de al guns pre la dos, que (com pe sar o
dig no) pa re ce que que rem com efe i to por em pro va a pa ciên cia e mo de ra ção
do Po der Ci vil. Do que te nho ex pos to vê V. M. I. que em mi nha opi nião a
sus pen são dos bis pos por ato di re to do go ver no, ain da con si de ran do-os na
or dem ca te gó ri ca dos de ma is em pre ga dos pú bli cos, não pode ter efe i to
quan to as fun ções es pi ri tu a is. Isto po rém não quer di zer que o go ver no não
pos sa che gar ao mes mo fim por meio in di re to, e den tro da ór bi ta le gal, por que 
tam bém en ten do que não está re vo ga da a le gis la ção que o au to ri za a man dar
vir à Cor te qual quer bis po para dar con ta de seus atos na par te que en vol vam
ofen sa ou usur pa ção do Po der Tem po ral, como acon te ce com re i te ra dos fa tos 
pra ti ca dos in fe liz men te por al guns de nos sos pre la dos. Este di re i to acha-se
ex pres sa men te de cla ra do na Ord. L. 1ª Tít. 12, § 6º, e em ou tras, e não te mos 
ne nhu ma lei pos te ri or à de 20 de ou tu bro de 1823 que as haja re vo ga do.
Eccle si as ti ci in hoc casu pos sunt vo ca ri a Rego et quod te nen tur com pa re re, quia
cum per tur bent ju ris dic ti o nem re gi am, jus te vo can tur Epis co pi ut ra ti o nem red dant. É 
dou tri na que se acha sus ten ta da por Ga bri el Pe re i ra de manu re gia, e por
ou tros pra xis tas ci ta dos no re per tó rio das or de na ções. É re co nhe ci da por
Bor ges Car ne i ro que além dos exem plos a que se re fe re na nota (6) ao nº 41
do § 67 do Tít. 6º L. 1º da sua obra de Di re i to Ci vil por tu guês, cita a Res. De
Con sul ta do Dez. do Paço de 28 de ou tu bro de 1681. É con fir ma da por fa tos 
pas sa dos quer em Por tu gal quer no Bra sil sem que se ti ves se pos to em
dú vi da a le gi ti mi da de des te di re i to. Fun da-se, além dis to no pró prio Con cí lio 
Tri den ti no, que en tre as ca u sas jus ti fi ca ti vas da au sên cia dos bis pos de suas 
di o ce ses co lo cou a de bi ta obe di en tia, e a evi dens Re i pu bli cae uti li tas. Assim o
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re co nhe ceu o fi na do Con de de Ira já no Scho li on ao § 1.275 de sua The o lo gia 
e Mo ral, onde tra tan do do de ver de re si dên cia dos bis pos, diz: “que os bis pos
não po dem de i xar le gi ti ma men te e as suas di o ce ses, se não quan do são
cha ma dos pelo Impe ran te Ci vil, ou ob têm li cen ça por qual quer tí tu lo”.
Assim re co nhe cem fi nal men te mu i tos ca no nis tas dos me nos sus pe i tos. E
como os bis pos não po dem exer cer as fun ções es pi ri tu a is, es tan do au sen tes
de suas di o ce ses, dada a hi pó te se fi gu ra da de seu cha ma men to e vin da à
Cor te, fi ca rão às di tas fun ções do fato sus pen sas, e tal vez em al gu ma oca sião a 
me di da não dixe de ser boa, ao me nos para acal mar os âni mos, du ran te a
au sên cia do bis po, so bre tu do se o Vi gá rio Ge ral, ou o Pro vi sor ou o Sa cer do te
que for no me a do para go ver nar o bis pa do se pres ta a exe cu tar as or dens e
re co men da ções do go ver no.

Pas san do ao 2º que si to – devo de cla rar que se ape sar do ex pos to
re a li zar-se a sus pen são dos bis pos, a di o ce se não po de rá se pro vi da de
go ver na dor se não pelo modo pres cri to nos Câ no nes, isto é, re u nir-se o
Ca bi do para este fim, e pro ce der den tro de oito dias à de sig na ção do sa cer do te 
que deva go ver nar a di o ce se; e na fal ta ou re cu sa do Ca bi do, ser fe i ta a
no me a ção pelo Me tro po li ta. E con quan to se sa i ba que pou co ou nada se
deva es pe rar des tes me i os, são eles con tu do os me i os le ga is. Cum pre-me
aqui acres cen tar que em Por tu gal nem sem pre se pro ce deu as sim. Haja vis ta
ao acon te ci do com o bis po de Co im bra em 1768. Foi den tro de 24 ho ras
con de na do por cri me de Lesa Ma jes ta de, e re pu ta do mor to, a fim de ser
con si de ra da vaga a di o ce se, e em se gui da re gi da pelo dep. Fran cis co de Le mos 
de Fa ria, de pu ta do do San to Ofí cio. Este e ou tros exem plos po rém não po dem
ser vir de re gra, por que é ge ral men te sa bi do que nas cons tan tes e re pe ti das
lu tas que se re pro du zi ram du ran te não pe que no nú me ro de anos en tre os
bis pos e os reis de Por tu gal, pro ce deu-se em mu i tos ca sos tu mul tu a ri a men te, 
e quan do o pe ri go su bia de pon to e ame a ça per tur bar a paz pú bli ca, tra ta va-se 
só de ar re dar o mais de pres sa pos sí vel a ca u sa do mal. Qu an to ao 3º que si to.
Res pon do afir ma ti va men te. Lon ge de con tes tar aos bis pos o di re i to de sus -
pen der o seu cle ro ex in for ma ta cons ci en tia, pen so que eles têm essa fa cul da -
de em to dos os Esta dos onde foi re ce bi do o Con cí lio de Tren to, ao me nos na 
par te es pi ri tu al. É mu i to po si ti va a dis po si ção do Cap. Cum ho ne ti us ex pli ca
pela Sa gra da Con gre ga ção do Con cí lio, e por mu i tos san tos pa dres. E uma
vez re co nhe ci do tal di re i to, é pre ci so res pe i tá-lo. O re cur so à Co roa so bre tu do
nos cri mes ocul tos, obri gan do os bis pos a de cla rar os mo ti vos do seu ato a
ou trem que não seja o pon tí fi ce nu li fi ca o fim do Con cí lio, que foi jus ta men te
o se gun do nos ca sos em que a di vul ga ção das ca u sas da pena pu des se fa zer 
mal a 3º e im pe dir ou re tar dar a cor re ção do pa dre sus pen so. Foi por isso
que quan do mi nis tro anui com o meu voto e con se qüen te res pon sa bi li da de
mo ral a que se pro mul gas se o De cre to de 1857 e vo tei em 1869 no Se na do
con tra a sua re vo ga ção. Nun ca en ten di como en ten dem al guns dos mais
ilus tra dos co le gas que nes ta par te aque le de cre to es ta tu ia di re i to novo, an tes
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con si de rei sem pre que o meu no bre co le ga, en tão mi nis tro da jus ti ça quan do o 
for mu lou e pro pôs, li mi tou-se a fa zer uma con so li da ção do que já exis tia.

É isto o que se in fe re de mu i tos pra xis tas e de di ver sos ca sos
jul ga dos; e as sim o re co nhe ceu o Con se lho de Esta do, quan do so bre lu mi -
no so pa re cer do fi na do Con se lhe i ro Eu sé bio de Qu e i rós em 2 de ja ne i ro de
1856 de ci diu em as sem bléia ge ral pela ma i o ria de dez vo tos que não se
de via to mar co nhe ci men to do re cur sos que o Pa dre To le do, de Pin da mo -
nha ga ba na pro vín cia de S. Pa u lo, in ter pu se ra para a Co roa con tra o ato do
bis po que o sus pen de ra ex in for ma ta con ci en tia. Fun dou-se para isto o Con se lho 
de Esta do, como cons ta do pa re cer a que alu di, já na ma té ria, por que tra ta -
va-se do exer cí cio de Ordens Sa cras, já nas pes so as – o Pa dre, seu Pre la do:
já fi nal men te na na tu re za do cri me; de cla ran do-se que o Po der Tem po ral
não era com pe ten te para ve ri fi car e de ci dir o ne gó cio em tais cir cuns tân ci as, 
por que en tran do nes sa in ves ti ga ção se cons ti tu i ria ver da de i ra se gun da
ins tân cia e, juiz su pe ri or à igre ja, o que de cer to se ria aten ta tó rio da in de -
pen dên cia que lhe re co nhe ce. Mais de um ano pois an tes da pro mul ga ção
do De cre to de 1857 já o Con se lho de Esta do por gran de nú me ro de mem bros
mu i to ilus tra dos ha via ado ra do no to can te a este pon to a mes ma dou tri na
con so li da da no De cre to de 1858. Ain da hoje, a des pe i to de tudo quan to têm
pra ti ca do de mau os nos sos bis pos em ge ral, con fes so que não es tou ar re -
pen di do dos vo tos que en tão dei, e con de nan do for te men te os ex ces sos ul ti -
ma men te pra ti ca dos pe los mes mos Pre la dos, e la men tan do os ma les que
têm com isto fe i to e es tão fa zen do ao Esta do e a pró pria Re li gião Ca tó li ca,
Apos tó li ca, Ro ma na, a que sem pre per ten ci, per ten ço, e hei de per ten cer de
todo o co ra ção, e es tan do pron to a au xi li ar efi caz men te ao Go ver no no que
de mim de pen der para que pos sa sus ten tar as prer ro ga ti vas da Co roa, ain da
as sim há de me cus tar mu i to a inu ti li zar por meio do re cur sos a arma mais
po de ro sa de que dis põe para mo ra li zar o cle ro. Acres cia a inu ti li da de do
re cur so nas sus pen sões ex in for ma ta con ci en tia, prin ci pal men te quan do
im pos tas por cri me ocul to. Bas ta aten der que não sen do os bis pos obri ga dos,
se gun do dis põe o Con cí lio Tri den ti no, a ma ni fes tar em ca sos tais as ra zões
do seu pro ce der, se não à San ta Sé, ou o Go ver no ver-se-á for ça do a re sol ver 
as ques tões – sine ca u sae cog ni ti o ne – ex pon do-se a rom per como mu i to bem
dis se o ilus tra do au tor do De cre to de 1857, os la ços de su bor di na ção do cle ro
para com seus che fes, o que não é ace i tá vel, ou terá de des pre zar sem pre os
re cur sos. So bre le va que na ge ne ra li da de das hi pó te ses con sistin do a pena
na sus pen são de or dens ou de fun ções es pi ri tu a is, de nada ser vi rão os
pro vi men tos. Se gu ra men te o Go ver no não há de man dar ce le brar o san to
sa cri fí cio da mis sa por um pa dre sus pen sos pelo bis po, nem um vi gá rio que 
vá ad mi nis trar sa cra men tos, ou exer cer atos pu ra men te es pi ri tu a is es tan do
in ter di to pelo seu pre la do ain da que a de ci são des te pa re ça in jus ta. Com
efe i to se em pro vi men to de re cur so por sus pen são de or dens o Con se lho de 
Esta do re co nhe ces se ter ha vi do abu so da par te do Bis po, e as sim o de cla ras se,
a de cla ra ção, se gun do dis se um dos mais emi nen tes es cri to res de di re i to
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pú bli co fran cês, não sus pe i to de ul tra mon ta nis mo, não da ria em hi pó te se
al gu ma ao sus pen so o [di re i to] de ir ce le brar o san to sa cri fí cio da mis sa por -
que, re pe ti rei as pa la vras do mes mo es cri tor: Ce sera it une in no va ti on dans
I’administration spi ri tu el le, et le lien de la dis ci pli ne em éprou ve ra it une at te in te
con si de ra ble.

O que te nho dito po rém não pode ir ao pon to de au to i zar os bispos 
para clas si fi ca rem a seu bel pra zer to dos os cri mes, como cri mes ocul tos,
nem para subs ti tu ir to das as pe nas pela pena de sus pen são ex in for ma ta
conci en tia. Este re ce io foi ma ni fes ta do em 1869 quan do se dis cu tiu o pro je to
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que re vo ga va o ar ti go do De cre to de 1857 negan do
recur so das sus pen sões ex in for ma ta con ci en tia, e à ob je ção en tão pos ta
respon deu bri lhan te men te o ilus tre re la tor da Co mis são de Le gis la ção o sr.
cons. Na bu co, que a ob je ção tal vez pro ce des se, se o re cur so fos se in ter pos to 
para o bis po e ante o juiz da sua com pe tên cia, mas não quan do o re cur so é
in ter pos to pe ran te o pre si den te da pro vín cia, ou o mi nis tro do Impé rio, os
qua is es tão au to ri za dos pelo De cre to de 1857 para exa mi nar e de ci dir se o
caso é de re cur so. Assim – con ti nu ou o mes mo Con se lhe i ro: “Se os bis pos
em vez da pena de sus pen são, im pu se ram a pena de de gra da ção, de po sição,
ou ex co mu nhão, ou vi ce-versa, está bem cla ro que não se tra ta do caso
previs to pelo câ no ne, ou pelo De cre to, e ain da que se cha me ex in for ma ta
con ci en tia, deve ser ad mi ti do o re cur so”.

O mes mo di rei eu por ou tras pa la vras, me nos elo qüen tes, mas
que es cla re cem me lhor o meu pen sa men to, em res pos ta ao 3º que si to – que
é per mi ti do re cor rer das con de na ções dos bis pos em to dos os ca sos em que
não se ve ri fi quem nas sus pen sões ex in for ma ta con ci en tia as con di ções es -
tabele ci das pe las leis ca nô ni cas e pá tri as para as sus pen sões e in ter di tos
daque la na tu re za. Assim que – se os bis pos ar ras ta dos por ex ces so cul pá vel 
de zelo, ou por sen ti men tos de vin gan ça, que ja ma is se de vem pre su mir em 
ho mens re ves ti dos do ca rá ter epis co pal, en ten de rem que lhes cum pre dis -
pen sar todo e qual quer pro ces so, e as for ma li da des pres cri tas pela pró pria
igre ja para a im po si ção de pe nas, e se a apli ca rem a qua is quer cri mes a
pena de sus pen são ex in for ma ta con ci en tia só para evi ta rem as con se qüên ci as 
dos pro ces sos re gu la rem e ater ra rem seus sú di tos com a fa ci li da de e pronti -
dão do cas ti go, dis pen san do a au diên cia do réu, a in qui ri ção de tes te mu -
nhas e ou tros re qui si tos es sen ci a is às sen ten ças, e pri van do por esse meio os 
sa cerdotes dos re cur sos or di ná ri os para o Me tro po li ta e do re cur so à Co -
roa, come te rão se gu ra men te uma vi o lên cia con tra o di re i to na tu ral e os câ -
no nes re ce bi dos, e da rão lu gar à in ter po si ção do re cur so, e a seu pro vi men -
to, não pela dis po si ção do § 1º do art. 1º do De cre to de mar ço de 1857,
mas em vir tu de do que faz ob je to do § 3º do mes mo ar ti go quod con tra le -
gen est, violen tum est. As sus pen sões ex in for ma ta con ci en tia fora dos ca sos –
ob cri men oc cul tum – não cons ti tu em um di re i to con ce di do aos bis pos pelo
capí tu lo – Cum ho nes tis, como re gra ge ral, e me nos ain da afim de ser exercido,
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como lhes aprou ves se; foi pelo con trá rio uma ex ce ção para ca sos ex tra or di -
ná ri os e por cir cuns tân ci as es pe ci a is, que al guns ca no nis tas de fi nem.
Assim o decla ra o car de al de Lu zer na, as sim o di zem al guns san tos pa dres, e
sus tentou o fi na do bis po Con de de Ira já. Se pois os bis pos me nos pre zan do es -
sas regras, em vez de apli ca rem as sus pen sões ex in for ma ta con ci en tia ao fim
ex plí ci to para o qual lhes foi con ce di da tal fa cul da de, isto é, mo ra li zar o
cle ro, a esten de rem à de so be diên cia, às si mo ni as e ou tros de li tos, a que os
Câ no nes man dam im por pe nas di ver sas; se prin ci pal men te as sim pro ce -
dem em ódio ao Po der Tem po ral no in tu i to de des mo ra li zá-lo, pon do em
co a ção os sa cer do tes, que qui se rem obe de cer às de ci sões le ga is da au to ri da -
de ci vil res pe i tan do e exe cu tan do os pro vi men tos e re cur sos à Co roa, tor -
nar-se-ão cada vez mais de lin qüen tes e cha ma rão so bre si a sé ria aten ção
dos po de res do Esta do, que, não de ven do cru zar os bra ços di an te de se me -
lhan tes fa tos, há de se gu ra men te tra tar de do tar o Go ver no de me i os mais efi -
ca zes e enérgicos a fim de con tê-los nas ra i as do de ver. Qu an to ao 4º que si -
to. É para mim fora de dú vi da que os pá ro cos que se re cu sa rem , ou por qual -
quer modo obs tarem ao cum pri men to das de ci sões do Go ver no so bre re cur -
sos in ter pos tos pe las ir man da des con tra atos dos bis pos, ou de qua is quer
re so lu ções da mes ma na tu re za, en tram na clas se dos de so be di en tes a que se 
re fe re o De cre to de 19 de fe ve re i ro de 1838, e pois de vem ser res pon sa bi li za -
dos na con for mi dade do mes mo De cre to, e po de rá ser sus pen sos. Aqui po rém
re a pa re ce a questão. – Se par tin do do Go ver no a sus pen são de um pá ro co,
com pre en de esse ato, so men te a par te tem po ral das fun ções ane xas ao be -
ne fí cio e a res pec ti va côngrua, ou se igual men te e ipso fac to todo o ma mus pas -
to ra, isto é, as funções es pi ri tu a is, pro pri a men te di tas? Ca bem em res pos ta
as re fle xões fe i tas so bre o pri me i ro que si to. Tra ta-se tam bém de um em pre -
ga do de na tu re za mis ta, e que tem fun ções de ori gem di vi na, como se jam a
ad mi nis tra ção dos sa cer do tes e ou tras. Infe liz men te, à ex ce ção de uma re so -
lu ção de Con sul ta, não te mos pre ce den tes que pos sam a tal res pe i to fir mar
um prin cí pio. Inda guei de al guns ju i zes que têm pro nun ci a do e con de na do
pá ro cos, se as pro núncias e con de na ções por eles pro fe ri das por cri mes co muns 
im por ta vam a suspen são das fun ções es pi ri tu a is.

Infor ma ram-me afir ma ti va men te, mas acres cen tan do que os cri mes 
eram de tal na tu re za que ao tem po que a jus ti ça ci vil pro ces sa va os pá ro cos
de lin qüen tes, os res pec ti vos bis pos por seu lado os sus pen di am das fun ções 
es pi ri tu a is. Exa mi nei o que hou ve quan do em 1845 o pre si den te da pro vín cia
de S. Pa u lo sus pen deu o vi gá rio de Mogi-Mi rim, fato que le van tou gran de
ce le u ma tan to na que la pro vín cia, como nes ta ca pi tal, prin ci pal men te da
par te do par ti do con ser va dor que se acha va na opo si ção, e con fes so que fi quei
na mes ma obs cu ri da de, por que não vi ne nhum prin cí pio fir ma do. O fato foi 
o se guin te: O pre si den te da pro vín cia em con se qüên cia de que i xas con tra
abu sos pra ti ca dos por aque le vi gá rio como mem bro da jun ta qua li fi ca do ra
da pa ró quia, sus pen deu-o res pon sa bi li zar. Sa ben do de po is que o vi gá rio
sus pen so con ti nu a va a exer cer atos do seu mi nis té rio, fez sen tir por uma
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cir cu lar às au to ri da des da pa ró quia que pelo fato da sus pen são o vi gá rio
es ta va ini bi do de exer cer qua is quer fun ções pa ro qui a is. Em vir tu de dis to o
juiz de di re i to da co mar ca in ti mou o mes mo vi gá rio para que não con ti nu as se a 
pro ce der de se me lhan te modo, e como ele se não em ba ra ças se, com a in ti -
ma ção, por que ten do con sul ta do o bis po, este lhe de cla ra que de via con ti nu ar
a exer cer as fun ções pa ro qui a is, ins ta u rou-lhe pro ces so cri me, no qual o
pro nun ci ou em se gui da.

Entre tan to su biu ao Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça uma que i xa
con tra o pre si den te con tan do de lon ga sé rie de ar ti gos de acu sa ção. O
Su pre mo Tri bu nal, to man do co nhe ci men to do as sun to, des pre zou to dos os
ou tros pon tos da acu sa ção, e fir man do-se uni ca men te no fato da sus pen são
do vi gá rio do exer cí cio de suas fun ções es pi ri tu a is, en ten deu que o pre si -
den te exor bi ta ra de sua atri bu i ções e pro nun ci ou-o como in cur so no art. 139 
do Có di go Cri mi nal, de cla ran do que de ve ra ter-se li mi ta do a sus pen der o
vi gá rio das fun ções ci vis, por que as ou tras sen do pu ra men te ecle siás ti cas
eram da com pe tên cia da ju ris di ção es pi ri tu al, a qual fora in va di da pela
pre si dên cia, e con clu iu a sen ten ça apo i an do-se na dou tri na do Avi so de 10 de
maio de 1845, ex pe di do ao pre si den te de Ser gi pe, e man dan do res pon sa bi li zar
pelo Tri bu nal com pe ten te dos ju i zes de di re i to que ten do cum pri do uma or dem 
tão ile gal como con si de ra vam a do pre si den te, es ta vam em seu con ce i to
in cur sos na dis po si ção do art. 157 do Có di go do Pro ces so. Mas ao pas so que 
o Tri bu nal Su pre mo as sim pa re cia fir mar uma dou tri na, de cla ran do que a
sus pen são das fun ções ecle siás ti cas não era da com pe tên cia das au to ri da de
ci vil, e a Re la ção por acór dão de 26 de agos to do mes mo ano de 1845 como
que con fir ma va o prin cí pio re for man do a sen ten ça do juiz de di re i to que
ha via con de na do o vi gá rio por con ti nu ar a exer cer o mi nis té rio pa ro qui al
de po is de sus pen so pelo pre si den te da pro vín cia, e quan do am bos es tes
atos iam de con for mi da de com a dou tri na ex pos ta no Avi so já ci ta do de
maio de 1845, a sa ber que a pro nún cia de um pá ro co no foro ci vil não de via 
ter efe i to tão lato, que pro du zis se a sus pen são das fun ções ecle siás ti cas,
como pre ten dia o juiz de di re i to da co mar ca da Estân cia, na pro vín cia de
Ser gi pe, a Assem bléia pro vin ci al de S. Pa u lo con vo ca da ex tra or di na ri a men te
na for ma do Ato Adi ci o nal para re sol ver, se o pre si den te de via ou não ser
pro nun ci a do, e con ti nu ar ou não no exer cí cio do car go, de po is de um lon go 
pa re cer, jus ti fi can do o pro ce der da pre si dên cia, e fun dan do-se e prin ci pal -
men te em cir cuns tân cia de se rem os pá ro cos em pre ga dos pú bli cos, e po de rem 
es tes ser sus pen sos pe los pre si den tes em vir tu de da Lei de 3 de fe ve re i ro de 
1834, e bem as sim em que a sus pen são do em pre go de via tra zer con si go a
ces sa ção tem po rá ria de to das as fun ções pú bli cas ane xas ao mes mo de ci diu
una ni me men te que o pre si den te ti nha sido mal pro nun ci a do, e que o
pro ces so não de via con ti nu ar nem pro du zir o me nor efe i to. Assim que apa -
re cem de um lado o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e a Re la ção da Cor te, en -
ten den do com o Go ver no no mes mo ano que a au to ri da de ci vil não po dia
es ten der a sus pen são dos pá ro cos por ato ad mi nis tra ti vo ao exer cí cio das
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fun ções ecle siás ti cas, e que a pró pria pro nún cia no foro ci vil as não com pre en -
dia em seus efe i tos, e a Assem bléia Pro vin ci al de S. Pa u lo en ten den do e
de ci din do o con trá rio. E quan do as co i sas se acha vam nes se pon to é con sul -
ta da so bre o mes mo fe i to a Se ção de Jus ti ça do Con se lho de Esta do, com -
pos ta dos con se lhe i ros Vas con ce los, Car ne i ro Leão, e Lo pes Gama, e a
con sul ta es ta be le cen do a dou tri na de que os pre si den tes de vem li mi tar-se
em tais sus pen sões às fun ções ci vis ob te ve o como pa re ce do Go ver no Impe ri al
re fe ren da do pelo mi nis tro Fer nan des Tor res em um ga bi ne te li be ral. Pos te -
ri or men te sei que um pá ro co ten do sido na pro vín cia do Ama zô nia pro nun -
ci a do em 1864 por cri me de in jú ria, con sul tou o bis po do Pará, se por esse
foto de via con si de rar-se sus pen so tam bém das fun ções pa ro qui a is, e o bis po
res pon deu-lhe que o pro ces so no foro ci vil nada ti nha com as fun ções es pi -
ri tu a is, e que, por tan to, de via o pá ro co con ti nu ar a exer cê-las. O pre si den te
deu co nhe ci men to dis to ao go ver no, e pe diu-lhe de ci são so bre re gu la ri da de 
de tal pro ce di men to da par te do bis po; foi este ou vi do, mas achan do-se em
vi a gem para a Cor te, não res pon deu por es cri to, e aqui che gan do, cons ta-me
que se en ten de ra com o mi nis tro de en tão, o qual man dou os pa péis para a
se cre ta ria sem so lu ção, tal vez por que ti ves se ces sa da já a ques tão pelo fato
da des pro nún cia, ou ab sol vi ção do vi gá rio. Pen so po rém que era en tão tem po
de es tu dar-se a ques tão e to mar-se uma re so lu ção de fi ni ti va para ca sos
ocor ren tes no fu tu ro. O re sul ta do foi ter-se con ser va do o vi gá rio du ran te
todo o tem po em que es te ve pro nun ci a do no exer cí cio das fun ções pa ro qui a is,
e dar-se as sim um pre ce den te no sen ti do da opi nião do bis po. Ain da em
1866 teve oca sião o go ver no de de ci dir este as sun to quan do a ques tão re no -
vou-se por ca u sa do pa ga men to da côn grua; mas ne nhu ma de li be ra ção
to mou-se quan to ao pon to prin ci pal, isto é, quan to ao prin cí pio que se
de via fir mar, li mi tan do-se a de ci são so men te ao pa ga men to pos to em dú vi da.
Como este po de ria eu apon tar ou tros fa tos to dos ten den tes a mos trar que
não há um só ato for mal e po si ti vo que re co nhe ça o di re i to da par te da
au to ri da de ci vil, ou seja ad mi nis tra ti vo ou ju di ciá rio de sus pen der pá ro cos
do exer cí cio de atos me ra men te es pi ri tu a is com pre en di dos no mu nus pas to ral.
Mu i tos es cri to res de di re i to pú bli co e ad mi nis tra ti vo fran cês pen sam, con si go,
que o po der tem po ral não tem tal fa cul da de, ha ven do até al guns que en ten dem
que a mes ma côn grua não pode ser sus pen sa pelo go ver no, por que é des ti -
na da para re mu ne rar ser vi ços de or dem es pi ri tu al. Assim pois não acon se -
lha rei ao go ver no que, re sol ven do-se a sus pen der pá ro cos es ten da a sus pen são
a fun ções que são de ori gem e ins ti tu i ção di vi na, e nem aque las que me ra -
men te es pi ri tu a is te nham sido con ce di das com pe ten te men te pela igre ja. A
de ci são em sen ti do con trá rio não se ria cum pri da por ne nhum bis po e
agra var-se-ia a luta com es tes sem re sul ta do sa tis fa tó rio, por que os pa dres
sus pen sos pelo go ver no con ti nu a ri am a ad mi nis trar os sa cra men tos e a
di ri gir a ciên cia de suas ove lhas com o es cân da lo da de so be diên cia à au to ri -
da de su pre ma do Esta do. Nos ca sos fi gu ra dos do que si to, li mi tar-me-ia a
man dar pro ces sar os pá ro cos de so be di en tes na con for mi da de do De cre to
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de 1838. Cum pre po rém não per der de vis ta que os pa dres, e es pe ci al men te
os pá ro cos acham-se atu al men te, como al guns já têm re pre sen ta do, em
dura co li são. Se obe de cem ao go ver no, os bis pos sus pen dem-nos ex in for ma -
ta cons ci en tia, e con tra os con se lhos do car de al de Lu zer na, logo de ofí cio e
be ne fí cio, como se está pra ti can do. Se com re ce io de tais sus pen sões, con tra
os qua is não têm re cur so, se não para o Su pre mo Pon tí fi ce, não cum prem os
pro vi men tos dos re cur sos à Co roa, con tes ta dos pe los bis pos, co me tem um
cri me pelo qual de vem ser pro ces sa dos. A eqüi da de pede pois que ad mi ti do
o re cur so con for me a res pos ta que tive a hon ra de dar ao que si to 3º, re co -
nhe ci do o abu so do bis po, e dado o pro vi men to, em bo ra o bis po não que i ra
cum pri-lo, se man da pa gar a côn grua por in te i ro ao be ne fi ciá rio in de vi da -
men te sus pen so ex in for ma ta cons ci en tia por não ser caso de tal sus pen são.
Pelo que toca po rém aos sim ples sa cer do tes, não vejo para es tes o mes mo
re mé dio, por que nada re ce bem do Esta do, e o Go ver no não pode or de nar
que con ti nu em a ce le brar a mis sa, e con cor rer em fes ti vi da des re li gi o sas, de 
que ti ram sub sis tên cia, es tan do sus pen sos por seu pre la do.

Qu an to ao 5º que si to. Não he si ta ria em res pon der, à vis ta da
na tu re za res tri ta dos re cur sos, que as de ci sões so bre eles pro fe ri das têm efe i tos 
so men te a res pe i to das ir man da des, que os in ter pu se ram, se se tra tas se de
atos des ta ca dos dos bis pos com re la ção a uma ou ou tra sin gu lar men te,
como acon te ce ria por exem plo na sim ples vi o la ção de al gum ar ti go do
res pec ti vo com pro mis so, que não en vol ves se um prin cí pio ge ral. Não é este 
po rém o que se ob ser va nos re cur sos que o Con se lho de Esta do tem exa mi -
na do, e a que se re fe re o que si to. To dos en cer ram im por tan tís si mas ques tões
de or dem pú bli ca; e não como se tem dito, mera ques tões de uso de opas.
Bas ta con si de rar que os abu sos e vi o lên ci as dos bis pos em ge ral têm-se
de ri va do to dos de um fato aten ta tó rio dos di re i tos de so be ra nia na ci o nal,
tal é o de não que re rem re co nhe cer a le gi ti mi da de do be ne plá ci to, con sa gra do
pela Cons ti tu i ção, e pela di u tur ni da de dos tem pos, e jul ga rem-se por tan to,
au to ri za dos para pu bli ca rem e exe cu ta rem no Impé rio bu las e de cre tos
pon ti fí ci os sem pro ce der àque la for ma li da de cons ti tu ci o nal, e for ma li da de
de na tu re za tal que uma lei or di ná ria não pode dis pen sá-la, e para, apli can do-as 
a ir man da des, in va di rem o tem po ral de las, in ge ri do-se na sua cons ti tu i ção
or gâ ni ca, que é da com pe tên cia do po der ci vil.

Sen do as sim, a ques tão muda de face, e as de ci sões do go ver no
de vem-se con si de rar obri ga tó ri as, quer para os bis pos, quer para os pá ro cos 
em to dos os ca sos idên ti cos.

Foi fun da da nes tes prin cí pi os que a Se ção dos Ne gó ci os do
Impé rio em um dos pa re ce res que fez ob je to do exa me do Con se lho de
Esta do em con fe rên cia de 26 de ju lho so bre re cur so con tra atos do bis po do
Pará lem brou mui res pe i to sa men te ao go ver no a ne ces si da de de ex pe dir
cir cu la res, co mu ni can do suas de ci sões, e de cla ran do obri ga tó ri os os prin cí pi os 
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por elas fir ma dos, a to dos aque les a que pu des se in te res sar o co nhe ci men to
de las.

Des de já bem lon ga ex po si ção con clui-se que – quan to ao 1º que si to,
eu pen so que o go ver no não pode jure pro prio e por ato di re to sus pen der os
bis pos de suas fun ções es pi ri tu a is, e que ain da quan to fos se lí qui do o seu
di re i to, não de via fa zer uso dele nas atu a is cir cuns tân ci as se pré via cer te za
da efi cá cia de seus re sul ta dos.

Qu an to ao 2º, que re a li za da ape sar dis to a sus pen são, a di o ce se
só po de rá ser re gi da pelo for ma pres cri ta no Di re i to Ca nô ni co para os ca sos 
– sede va can te – ou sede im pe di ta – como foi ex pos to no lu gar com pe ten te.
Qu an to ao 3º – que das sus pen sões e in ter di tos que os bis pos im põem aos
clé ri gos ex in for ma ta cons ci en tia há re cur sos sem pre que se não ve ri fi quem as 
con di ções es ta be le ci das pe las leis ca nô ni cas e prá ti cas para tais sus pen sões,
em ra zão do abu so ou vi o lên cia que em se me lhan te hi pó te se co me tem os
bis pos. Qu an to ao 4º – que os pá ro cos que se re cu sa rem ou por qual quer
modo obs ta rem ao cum pri men to de suas de ci sões so bre re cur sos in ter pos tos
pe las ir man da des con tra os atos dos bis pos, ou de qua is quer ou tras re so lu ções 
da mes ma na tu re za, po dem ser sus pen sos e res pon sa bi li za dos, por que
pro ce den do por essa for ma co me tem cri me, e es tão com pre en di dos en tre os 
de so be di en tes de que fala o De cre to de 1838; cum prin do po rém fa zer a mes -
ma dis tin ção en tre as fun ções ci vis ou tem po ra is, e as pu ra men te es pi ri tu a is.
Qu an to ao 5º fi nal men te – que as de ci sões do go ver no pro fe ri das so bre os
re fe ri dos re cur sos, de vem ser con si de ra das obri ga tó ri as quer para os bis pos 
quer para os pá ro cos em re la ção a to dos os ca sos idên ti cos vis to en vol ve -
rem prin cí pi os ge ra is e ques tões de or dem pú bli ca.

Ten do as sim enun ci a do o meu hu mil de pa re cer, não ter mi na rei
sem pe dir vê nia para mui res pe i to sa men te pon de rar que as ques tões que se 
têm dado com al guns bis pos vão as su min do cada dia pro por ções mais
as sus ta do ras. Eles e os pá ro cos por or dem sua não pa ram na es ca la as cen -
den te dos abu sos, e an tes li ga dos en tre si em mais de uma di o ce se ca mi nham
cada vez mais des som bra da men te. Os im pres sos re me ti dos para es cla re ci -
men to do Con se lho as sim o pro va ri am exu be ran te men te, se já não pos tas sem
as res pos tas dos bis pos, e seus es cri tos. Con ti nu am pois a ser pos ter ga dos
os di re i tos da Co roa; os exem plos da mais for mal de so be diên cia à Cons ti tu i -
ção e às leis do Esta do cres cem de dia em dia, re pro du zin do-se de modo es pan -
to so. O es ta do ci vil dos fi lhos de bra si le i ros ca tó li cos cor re ris co, por que até
já se ne gam as san tas águas do ba tis mo àque les cu jos pais são ma çons, a ser
exa to o que cons ta dos pa péis que tive pre sen tes, e no meio de tudo isto a
im pi e da de, fi lha da re a ção, e apro ve i tan do-se das cir cuns tân ci as, vai ga -
nhan do ter re no em todo o Impé rio com de tri men to das ver da des da Re li gião
Ca tó li ca. O go ver no tem fe i to o que pode den tro dos me i os le ga is e ca mi -
nha do com a ma i or pru dên cia. A ex pe riên cia po rém pa re ce ir de mons tran do
que tais me i os não são su fi ci en tes para con ju rar o mal di an te da te na ci da de de 

596 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



al guns bis pos. As co i sas se agra va rão se fo rem os bis pos do Pará e de Per nam -
bu co ab sol vi do ou não pro nun ci a dos pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça. A
pro va de que os me i os de cre ta dos nas leis vão pa re cen do in su fi ci en tes está
em que ain da quan do to dos os que si tos pro pos tos e dis cu ti dos na pre sen te
con fe rên cia, fos sem, sem ex ce ção de um, de ci di dos afir ma ti va men te, e pos -
tas em prá ti ca as res pec ti vas re so lu ções, tudo se ria ine fi caz di an te do pro -
pó si to em que se acham os bis pos. E como eu fui um da que les que con fi a -
vam nos me i os le ga is de que o go ver no po dia dis por, e como não acon se lho,
ou não con cor do na apli ca ção de al guns que di ma nam dos que si tos de te -
nho tra ta do, devo por le al da de de cla rar: que quer como con se lhe i ro de
Esta do, quer como se na dor, es tou pron to a con cor rer com meus es for ços, e
até com a mi nha res pon sa bi li da de, para au xi li ar a su pre ma ad mi nis tra -
ção do Esta do nas me di das de que ca re cer para ti rar-nos de tão tris te con -
jun tu ra; sal van do as prer ro ga ti vas ma jes tá ti cas do Impé rio sem ofen der os
prin cí pi os da re li gião que pro fes sa mos e que com eles se con ci li am per fe i ta -
men te. 

O vis con de de Ja guary dis se: Se nhor! O meu pa re cer é con for me
com o de al guns dos ilus tra dos con se lhe i ros que me pre ce de ram e o jus ti fi -
ca ram de ti da men te; não fa ti ga rei por isso a ten ção de V. M. I. re pro du zin do 
as ra zões em que ele se fun da, bas tan do for mu lar re su mi da men te as res pos tas
aos di ver sos que si tos pro pos tos ao Con se lhos de Esta do. Qu an to ao pri me i ro;
en ten do que o go ver no não pode or de nar a sus pen são das fun ções es pi ri tu a is
dos bis pos; se me lhan te ato ofen de ria a ins ti tu i ção ca nô ni ca que está fora da
al ça da do Po der Ci vil. Se não pode fazê-lo di re ta men te, tam bém não o pode 
por meio in di re to que da ria o mes mo re sul ta do.

A este res pe i to peço li cen ça para acres cen tar, que ape sar de di ver gir
da opi nião se gui da pelo go ver no na ques tão dos bis pos, não cen su ra rei o
em pre go dos me i os que em sua sa be do ria en ten der ne ces sá ri os para que
suas de ter mi na ções se jam cum pri das; mas em todo caso jul go pre fe rí vel um 
pro ce di men to fran co que não fos se me re cer a qua li fi ca ção de so fis ti co.
Cha mar a Cor te para dar con tas do seu pro ce di men to ao go ver no do bis po
que o pró prio go ver no man dou res pon sa bi li zar pe ran te ou tro tri bu nal onde 
deve dar tais con tas, não me pa re ce re gu lar. Qu an to ao se gun do. Está pre ju -
di ca do pela res pos ta ao an te ri or. Qu an to ao ter ce i ro. O de cre to de 1857 ex clui
ex pres sa men te o re cur so nos ca sos de sus pen são e in ter di tos ex in for ma ta
cons ci en tia – im pos tos ex tra ju di ci al men te pe los bis pos aos clé ri gos para sua
emen da e cor re ção. Qu an to ao 4º pen so do mes mo modo que a res pe i to do
pri me i ro. Qu an to ao quin to. As de ci sões do go ver no pro fe ri das so bre os
re cur sos têm efe i to so men te a res pe i to das ir man da des que os hou ve rem
in ter pos to. Não con tes to que a re so lu ção to ma da para um caso pos sa es ta -
be le cer dou tri na, mas não vale o mes mo que o pro vi men to, para o qual é
in dis pen sá vel o re cur so in ter pos to pela par te in te res sa da, ou pelo pro cu ra -
dor da Co roa.
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O du que de Ca xi as res pon deu aos que si tos do modo se guin te: 
1º Qu e si to. Se o Go ver no Impe ri al re sol ven do man dar res pon sa -

bi li zar a um bis po pode ao mes mo tem po or de nar a sus pen são do exer cí cio
de suas fun ções.

Res pos ta: Em re la ção às fun ções que são de ca rá ter es pi ri tu al te nho 
dú vi da por que me pa re ce que não tem o mes mo go ver no fa cul da de ne ces -
sá ria para isso; mas quan to às fun ções tem po ra is, jul go que as têm, e a pode 
logo por em exe cu ção sus pen den do os bis pos nes sa par te.

2º Qu e si to. No caso afir ma ti vo, como e por quem será re gi da a
di o ce se.

Res pos ta: Cre io que o vi gá rio ge ral ou ca pi tu lar no me a do pelo
Ca bi do é a quem com pe te re ger o bis pa do.

3º Qu e si to. Se das sus pen sões e in ter di tos que os bis pos, ex in for ma ta
cons ci en tia, im põem aos clé ri gos é de ne ga do o re cur so à Co roa em qual quer
caos. Ou se de tais cen su ras é per mi ti do re cor rer, quan do não se ve ri fi quem 
as con di ções es ta be le ci das pe las leis ca nô ni cas e pá tri as para as sus pen sões
e in ter di tos ex in for ma ta cons ci en tia.

Res pos ta: Qu an to os bis pos im pu se rem es sas sus pen sões ou
in ter di tos re gu lar men te, isto é, nos ter mos das leis ca nô ni cas e pá tri as, não
há re cur so por que o De cre to de 28 de mar ço de 1857 não per mi te. Se po rém
eles pos ter ga rem as pró pri as leis que lhes dão essa au to ri da de, pa re ce que
deve ha ver re cur so; por que nes se caso já não pro ce dem com po der le gí ti -
mo, e sim ar bi trá ria e ile gal men te, e por isso mes mo com vi o lên cia.

4º Qu e si to. Se o Go ver no Impe ri al pode sus pen der e man dar
res pon sa bi li zar os pá ro cos que se re cu sa rem, ou por qual quer modo obs ta rem
ao cum pri men to de suas de ci sões so bre re cur sos in ter pos tos por ir man da des
con tra atos dos bis pos, ou de qua is quer ou tros re so lu ções da mes ma na tu re za.

Res pos ta: Qu an to às fun ções de ca rá ter es pi ri tu al re fi ro-me ao
que já dis se com re la ção aos bis pos a esse res pe i to. Qu an to às de ca rá ter
tem po ral não há dú vi da so bre o di re i to de sus pen são. Pelo que toca a
res pon sa bi li da de, tam bém não pode ha ver dú vi da que o go ver no tem a fa -
cul da de de man dar pro mo vê-la, quer no caso de de so be diên cia, como de
vi o la ção de qual quer lei do Esta do.

5º Qu e si to se as de ci sões do go ver no pro fe ri das so bre os re fe ri dos
re cur sos têm efe i to so men te a res pe i to das ir man da des que os hou ve rem
in ter pos tos, ou se de vem ser con si de ra das como obri ga tó ri as, quer para os
bis pos, quer para os pá ro cos em re la ção a to dos os ca sos idên ti cos.

Res pos ta: Pa re ce que as de ci sões que ti ve rem um ca rá ter ge ral, e
não fo rem es pe ci a is só para os ca sos de ci di dos, de vem ser aten di das ge ral -
men te, tan to pe los bis pos, como pe los pá ro cos pelo me nos são ju ris con sul tos
cos tu mam cha mar, ares tos ou ca sos jul ga dos, que me re cem o de vi do res pe i to.
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E con clu ía – É o que pen so a res pe i to dos que si tos aci ma men ci o -
na dos. 

Rio, 8 de no vem bro de 1873. – Du que de Ca xi as.
O con se lhe i ro Na bu co de Ara ú jo leu o se guin te pa re cer:
Se nhor. Cum prin do a or dem de V. M. I. vou dar meu pa re cer so bre 

cada um dos que si tos pro pos tos ao Con se lho de Esta do no avi so de 5 de
ou tu bro pró xi mo pas sa do.

1º Qu e si to. “Se o Go ver no Impe ri al, re sol ven do man dar res pon -
sa bi li zar a um bis po pode ao mes mo tem po or de nar a sus pen são do exer cí cio
de suas fun ções?”

1º Con si de ran do, se nhor, que os bis pos não têm pri vi lé gio de
im pu ni da de ou isen ção da ju ris di ção tem po ral, quan do co me tem cri mes
que não são pu ra men te es pi ri tu a is, mas que em ra zão de tais cri mes são
pro ces sa dos e jul ga dos pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, (Lei 609, 1851).

2º Con si de ran do, se nhor, que os cri mes pre vis tos pelo Có di go
Cri mi nal po dem ser co me ti dos pe los bis pos, ou no exer cí cio de seu po der
de ju ris di ção e como tais, ou como pes so as pri va das, sen do que, con for me a 
clas si fi ca ção do nos so di re i to, aque les são cri mes de res pon sa bi li da de, e
es tes cri mes co muns. 

3º Con si de ran do, se nhor, que sen do os cri mes de res pon sa bi li da des,
pode o go ver no, su je i tan do-os aos tri bu na is, sus pen der pre vi a men te os
em pre ga dos pú bli cos que os co me te rem, (De cre to e Avi so 13 de mar ço de
1855).

4º Con si de ran do, se nhor, que os bis pos são con si de ra dos em pre -
ga dos pú bli cos:

a) por que as sim os con si de ra o Ato Adi ci o nal clas si fi can do-os como 
em pre ga dos ge ra is;

b) por que tam bém as sim os con si de ram o Avi so de 4 de ju nho de
1832 e Impe ri al Re so lu ção de 2 de ou tu bro de 1865;

c) por que a ori gem di vi na de suas fun ções cons ti tui é ver da de uma
es pe ci a li da de des se car go, mas não ex clui ou tros ca rac te res que
lhe são co muns, e aos ou tros em pre ga dos pú bli cos as sim que:

c-a) esse car go é um di re i to pú bli co vis to como só pode ser bis po o
ci da dão bra si le i ro. Lei de 27 de de zem bro de 1663. (* o nú me ro está 
ile gí vel não se sabe se é 1663 ou 1683) Avi so 2º, de 29 de zem bro
de 1831;

c-b) o Go ver no Impe ri al in ter vém na no me a ção des se car go. Art.
102, § 2º, Cons ti tu i ção;

c-c) esse car go é do ta do pelo Esta do com côn gru as e ou tras emo lu -
men tos;
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c-d) as fun ções des se car go têm em mu i tos ca sos re la ções e efe i tos
ci vis;

c-e) esse car go pos to seja de in te res se ime di a to da re li gião, to da via é
tam bém do in te res se do Esta do, por que a re li gião a que ele se
re fe re é re li gião do Esta do ofi ci al;

c-f) co in ci dem nes te sen ti do au to ri da des res pe i tá ve is.
- Se na dor Maia (apon ta men tos. Le gis la ção).
- Dr. Car ne i ro, Len te de Co im bra (ele men tos de Di re i to Ecle siás ti co 

Por tu guês).
5º Con si de ran do, se nhor, que sen do os bis pos em pre ga dos pú bli cos, 

e sen do de res pon sa bi li da de os cri mes co me ti dos por eles no exer cí cio de
suas fun ções não há dis po si ção de lei al gu ma que os isen te da sus pen são.

6º Con si de ran do, se nhor, que a sus pen são do cir me, que au to ri za 
a sus pen são dos em pre ga dos pú bli cos em ge ral, tem mor for ça de ra zão
para com os bis pos obri ga dos a dar exem plo à so ci e da de, os qua is como diz 
o após to lo, de vem ser ir re pre en sí vi es, e sem cri me.

De be re Epis co pum esse ir re pre hen si bi lem et sine cri mi ne. S. Pa u lo ad
Ti moth.

7º Con si de ran do, se nhor, que a sus pen são do bis po não tem por ob -
je to se não o po der de ju ris di ção, por que este po der im pli ca com os prin cí pi os
de or dem pú bli ca, e  cons ti tui pro pri a men te o em pre go, e ja ma is o po der de 
or dem ane xo à sa gra ção e ca rá ter epis co pal, per so na lís si mo e que se não
pode trans fe rir ou de le gar, nem ser exer ci do pelo Ca bi do – sede va can te.

8º Con si de ran do que as di fi cul da des ale ga das con tra a sus pen são
pré via pro ve ni en te da na tu re za das fun ções do bis po pro vam de mais, por que 
pro vam, por igual, con tra a sus pen são por efe i to da pro nún cia, e con tra a
sus pen são como pena, sen do que as sim se ria pre ci so uma lei pe nal e de
pro ces so es pe ci al e pes so al para os bis pos.

9º Con si de ran do que a sus pen são é do em pre go e por con se -
qüên cia das fun ções pró pri as dele qua is quer que se jam, me nos as de or dem 
que são per so na lís si mas, sa gra das, in trans fe rí ve is, e po dem se exer ci das em 
qual quer par te. (Nº 7 su pra).

10º Con si de ran do que a lei fala da sus pen são do em pre go e por
con se qüên cia das fun ções pró pri as.

Res pon do ao 1º que si to pela afir ma ti va.
2º Qu e si to. “No caso afir ma ti vo como e por quem será re gi da a

di o ce se?”
1º Con si de ran do, se nhor, que só pela mor te, de po si ção ou re nún cia 

do bis po, e as sim dis sol vi do o vín cu lo que liga o bis po à sua igre ja, se pode
con si de rar a Sé vaga; 2º Con si de ran do po rém que sus pen so o bis po, não
pode ele exer cer ou de le gar a ju ris di ção sus pen sa; 3º Con si de ran do que nes te
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caso ad ins tar de ca sos aná lo gos que os câ no nes re co nhe cem, e a his tó ria
re gis tra, a Sé con si de ra va-se – im pe di ta –; 4º Con si de ran do que a Sé im pe di da
se con fun de em seus efe i tos com a Sé vaga; 5º Con si de ran do que as sim o
Ca bi de con so li da em si a ju ris di ção epis co pal, como mos tra a his tó ria e é de 
di re i to ca nô ni co fun da do no prin cí pio de di re i to na tu ral jus non de cres cen di,
jus con so li da ti o nis.

Res pon do que o Ca bi do re as su min do a ju ris di ção deve no me ar
vi gá rio que reja a di o ce se du ran te o im pe di men to do bis po.

3º Qu e si to. Res pon do a este que si to com um tre cho de um dos
dis cur sos que pro fe ri no Se na do so bre a pro po si ção da Câ ma ra dos De pu ta -
dos re la ti va ao Re cu so à Co roa.

“O voto se pa ra do diz que o De cre to de 1857 dá lu gar a abu sos
por que au to ri za os bis pos para clas si fi ca rem to dos os cri mes como cri mes
como cri mes ocul tos, para clas si fi ca rem to das as pe nas como sus pen são. O
no bre se na dor tal vez ti ves se ra zão se por ven tu ra o re cur so à Co roa fos se
in ter pos to pe ran te o bis po, e fos se ele o juiz da com pe tên cia do re cur so.
Mas vede bem: o re cur so é in ter pos to pe ran te o mi nis tro da jus ti ça, ou pe -
ran te o pre si den te da pro vín cia, e es tes, con for me o De cre to (arts. 15 e 16)
são au to ri za dos para ver se o caso é de re cu so”. Nes se mes mo dis cur so eu
dis se uma ver da de e é que o De cre to de 1857 não fez se não con so li dar uma
dis po si ção do Con cí lio de Tren to re ce bi do en tre nós. Re vo gue-se o De cre to
de 1857; a dis po si ção sub sis ti rá por que não foi esse de cre to que a cri ou.
O re mé dio úni co se ria re vo gar o be ne plá ci to con ce di do ao Con cí lio, que
nes ta par te dis ci pli nar.

4º Qu e si to. A res pos ta a este que si to é afir ma ti va, e me fun do
nos mes mos prin cí pi os ex pe di dos quan to ao pri me i ro que si to, prin cí pi os
pro ce den tes por ma i or for ça de ra zão para com os pá ro cos. Está en ten di do
que a sus pen são sen do de em pre go so men te se re fe re à ju ris di ção or di ná ria
ou atri bu i ções do pá ro co, ao ofí cio e be ne fí cio do pá ro co e não ao exer cí cio
de Ordens que com pe tem ao sa cer do te e que só pelo po der com pe ten te po -
dem ser sus pen sas. Eu se rei mais ex plí ci to. A sus pen são do pá ro co não o
im pe de de exer cer as suas or dens, isto é, de ce le bra a mis sa. Não pode ele po -
rém re ger be ne fí cio, e ofí cio de pá ro co como ca sar, pre gar, ba ti zar, con fes -
sar. Po de rá exer cer al gum ou al guns des se atos, não jure pro prio, ou como
pá ro co, mas com li cen ça do bis po ou do pá ro co, que exer cer o be ne fí cio.
Aliás in cor re na pena im pos ta ao em pre ga do pú bli co, que sus pen so con ti nua a
exer cer fun ções. O ar bí trio lem bra do, isto é que a sus pen são seja li mi ta da às
fun ções civis e que o pá ro co sus pen so con ti nue a exer cer as fun ções ecle -
siás ti cas, quer di zer que haja dois pá ro cos, um para as fun ções ci vis e ou tro,
para as fun ções ecle siás ti cas, quer di zer que um exer ça o ofí cio e ou tro o be -
ne fí cio, co i sas aliás co ne xas, que uma é a ra zão da ou tra e con se qüên cia; im -
por ta a vi o la ção da lei que quer a sus pen são do be ne fí cio do pá ro co, be ne fí cio
que com pre en de o ofí cio.
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5º Qu e si to. A res pos ta des te que si to me pa re ce fá cil ou re sol ven -
do-se a ques tão con for me a na tu re za das atri bu i ções po lí ti cas do Po der Exe -
cu ti vo, ou à vis ta da for ça le gal do ato de que se tra ta, re so lu ção, con sul ta 
ou sen ten ça. 1º como efe i to, afo ra o caso em que o Po der Exe cu ti vo dá re gu -
la men tos e ins tru ções para a exe cu ção das leis, ele em re gra não pro ce de em 
for ma ge ral, como o Po der Le gis la ti vo, mas os seus atos são de ci sões par ti -
cu la res que só têm for ça para o caso de que se tra ta. 2º O art. 24 do De cre to
de 1857 con si de ra a re so lu ção de con sul ta re la ti va aos re cur sos à Co roa
como sen ten ças ju di ci a is. Esse de cre to e con for me ao re gu la men to do Con -
se lho de Esta do, o qual dis põe que em ma té ria con ten ci o sa as res pec ti vas
re so lu ções im pe ri a is va lem como sen ten ças ju di ci a is. Sen do as sim e como
sen ten ças ju di ci a is as im pe ri a is re so lu ções só fa zem di re i to en tre as par tes
de que se tra ta, só são apli cá ve is ao caso jul ga do. Este é o meu pa re cer.

José Tomás Nu bu co de Ara ú jo
O Vis con de de Ni te rói dis se: Qu an to ao 1º que si to – se o Go ver no

Impe ri al, re sol ven do man dar res pon sa bi li zar um bis po, pode ao mes mo
tem po or de nar a sus pen são do exer cí cio de suas fun ções – que não as sis te
fa cul da de or di ná ria ao Exe cu ti vo para or de nar a sus pen são do exer cí cio
epis co pal, cuja ju ris di ção, de ins ti tu i ção di vi na e es sen ci al men te di ma na da
do Po der Espi ri tu al, não está su je i ta às de ter mi na ções do Po der Tem po ral e
não no que en ten de pro pri a men te com a or dem de co i sas da so ci e da de
ci vil, re gu la da pe las Leis do Esta do, que cum pre ao Go ver no Impe ri al
sus ten tar e man ter, sem po rém ir ro gar que bra à ju ris di ção epis co pal es pi ri tu al
que igual men te deve ser res pe i ta da e man ti da. For ne ce do cu men to no tá vel
do re co nhe ci men to em prin cí pio, des ta in de pen dên cia da au to ri da de epis -
co pal a mes ma Lei de 9 de de zem bro de 1768 (do tem po do Mar quês de
Pom bal) em que se de ter mi na que seja re pu ta do mor to o bis po in cur so em
cri me de lesa ma jes ta de, e o go ver no do seu bis pa do vago e ór fão do pró prio
pas to de ven do por isso ins ti tu ir-se vi gá rio ca pi tu lar na for ma do Con cí lio
Tri den ti no. Re cor rer a uma tal fic ção de di re i to é bem de mons trar re co nhe -
ci men to do prin cí pio da in de pen dên cia da que la au to ri da de ecle siás ti ca que, 
exis tin do es tre me de su bor di na ção ao tem po ral no que toca ao exer cí cio do
seu mi nis té rio es sen ci al men te de ins ti tu i ção di vi na, não po dia so frer uma
sim ples sus pen são, de or dem do Po der Tem po ral. Em cir cuns tân cia ex tra -
or di ná ria, po rém, de fato po de rá e de ve rá o Go ver no de sen vol ver mais ex ten -
sa ação que al can ce a sus pen são do bis po, se for esse o meio ne ces sá ria para 
cor ri gir gran des ma les, e man ter a or dem e paz pú bi ca. Su po nha-se uma
gra vís si ma per tur ba ção da or dem pú bli ca de ter mi na da pelo pro ce di men to
acin to so de um bis po, que cons ti tu í do pe dra de es cân da lo, ou por fa na tis mo
ou por in sen sa to ca pri cho, te i ma em afron tar o go ver no do Esta do, ne gan do-lhe 
as suas fa cul da des cons ti tu ci o na is, e a mes ma Cons ti tu i ção do Esta do a
ex pan são pre do mi nan te do voto da So be ra nia Na ci o nal; – que sen do ca u sa
e in cre men to da gra ve per tur ba ção da or dem pú bli ca a ma lig na ati vi da de
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de exer cí cio do bis po, não pos sa aque la ser cor ri gi da sem ces sar esta, –
en ten de que em tal caso é o de ver es tri to do Go ver no re ti rar o bis po, e nis to
só pra ti ca rá um ato im pos to por in de cli ná vel ne ces si da de e todo im pu tá vel
ao mes mo bis po que o pro vo cou. O Go ver no as su mi rá por cer to sé ria res pon -
sa bi li da de de que opor tu na e com pe ten te dará con tas; – ma i or po rém se ria
a de tran si gir com o re be la do pre la do e de i xar in di fe ren te la vrar a de sor dem e
anar quia. Con cluo: or di na ri a men te não tem o Go ver no fa cul da de para sus -
pen der o bis po; ex tra or di na ri a men te o fará por im pe ri o so de ver. E nes te
caso será a subs ti tu i ção de ter mi na da com a ins ti tu i ção de vi gá rio ca pi tu lar
ou ain da en car re ga da ao bis po mais vi zi nho, como for mais pra ti cá vel, sen do
qual quer des tes o ex pe di en te ne ces sá rio para acor rer a uma subs ti tu i ção
ne ces sá ria e tão ex tra or di ná ria como a ca u sa pri mor di al (que si to 2º)

Qu an to ao 3º que si to, se bem en ten do a ques tão pro pos ta, é ela: – 
se não ha ve rá re cu so con tra o pro ce di men to ti râ ni co do bis po, que a pre tex to
da sus pen são ex in for ma ta cons ci en tia cons tran ge e obri ga os sa cer do tes da
sua di o ce se a pro ce di men to em con tra di ção as mes mas or dens do Go ver no
Impe ri al. A tal abu so, é sua opi nião, que não fal tam re cur sos, ou seja pela
pe ti ção dos mem bros opri mi dos que i xan do-se, ou pro mo vi dos ofi ci al men te 
pe los com pe ten tes ór gãos da Jus ti ça, o pro cu ra dor da Co roa ou qual quer
pro mo tor pú bli co. De sua na tu re za o exer cí cio da ju ris di ção dos pre la dos
em de ter mi nar dis cri ci o na ri a men te as sus pen sões dos clé ri gos as sen ta no
prin cí pio de am pla ju ris di ção de man ter na mes ma clas se a se ve ra dis ci pli na
para o que tan tas ve zes há mis ter pe remp tó ri as de ci sões, aliás sem pre
pre su mi das da par te dos pre la dos, to ma das com fun da men tos de jus ti ça e
pa ter nal eqüi da de, mas nun ca au to ri zan do abu sos, que, uma vez co nhe ci dos,
de vem ser re pri mi dos, mu i to prin ci pal men te quan do fo rem no sen ti do do
mais re pro va do acin te ao po der pú bli co e em si mes mos aten ta dos cri mi no sos
e pu ní ve is. Qu an to ao 4º que si to re pon de: não pode ser con tes ta da a fa cul da de 
que tem o Go ver no de man dar res pon sa bi li zar os pá ro cos que se re cu sa rem 
ou por qual quer ou tro modo obs ta rem ao cum pri men to de suas de ci sões
so bre re cur sos in ter pos tos por ir man da des con tra atos dos bis pos, ou de
qua is quer ou tras re so lu ções da mes ma na tu re za. Qu an to ao 5º que si to
res pon do: As de ci sões do Go ver no pro fe ri das so bre re cur sos in ter pos tos
pe las ir man da des têm ex clu si vo efe i to ju rí di co da com pe ten te de ci são a
res pe i to da que las ir man da des que os hou ve rem in ter pos to e cujo as sun to
foi po si ti va men te con si de ra do e re sol vi do; – como atos es pe ci a is de de ci são
ad mi nis tra ti va são li mi ta dos ao ob je to re sol vi do, e sua for ça e au to ri da de
ju rí di ca não abran ge e obri ga ne ces sa ri a men te acer ca de ou tras es pé ci es que 
não fo ram con jun ta men te jul ga dos; – têm po rém for ça dou tri nal de pre ce -
den te au to ri za do que deve es cla re cer e re mo ver qua is quer dú vi da, tor nan do
mais sa li en te a res pon sa bi li da de mo ral dos que o co nhe ce rem e in sis ti rem
em di ver sas in te li gên cia.
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Os Con se lhe i ros vis con de de Aba e té, de Sou za Fran co, o mar quês
de S. Vi cen te, e Na bu co de Ara ú jo fi ze ram ain da ob ser va ções no sen ti do em 
que ti nham vo ta do.

O mar quês de Sa pu caí pe diu li cen ça para de cla rar que vo ta rá
com o mar quês de S. Vi cen te, me nos quan to à re vo ga ção do § 2º do art. 2º
De cre to de 1857, que não ace i ta, pe las ra zões ex pen di das pelo Con se lhe i ro
Na bu co com as qua is con for ma in te i ra men te.

Vis con de de Aba e té
M. de S. Vi cen te

Na bu co de Ara ú jo
M. de Mu ri ti ba

Vis con de de Ja guari
Du que de Ca xi as 

Vis con de de Ni te rói.

Extra í do de Atas do Con se lho de Esta do. Dir. ger., org. e intr. de José Ho nó rio Ro dri gues. Bra sí lia, 
Se na do Fe de ral, 1973-1978. Págs. 436-487.
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109.9 – RESPOSTA DO BISPO DE OLINDA À DENÚNCIA
 (21 NOVEMBRO 1873) 

Se nhor! – Em data de 11 do mês cor ren te me foi en tre gue có pia da
de nún cia que, au to ri za do pelo avi so do Exm. Sr. mi nis tro do Impé rio
de 27 de se tem bro, deu con tra o hu mil de Bis po de Olin da, pe ran te o

Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, o sr. pro cu ra dor da Co roa, So be ra nia e Fa zen da
Na ci o nal, e pro mo tor da Jus ti ça. 

Me foi re me ti da esta peça acom pa nha da de ou tros do cu men tos,
para que ou de fen da-me das acu sa ções com que o mes mo sr. pro cu ra dor
ten tou de mons trar que, em não cum prin do eu a ex pres sa von ta de do
Go ver no Impe ri al, no exer cí cio de um ato epis co pal em ma té ria es pi ri tu al, e 
dan do pu bli ci da de, sem pré via li cen ça im pe ri al, ao bre ve Qu am quam do lo res,
que se dig nou di ri gir-me o SS. Pa dre Pio IX, com or dem de co mu ni cá-lo aos 
meus ve ne ran dos co le gas no epis co pa do des te Impé rio, vi o lei o nos so Pac to 
Fun da men tal, in cor ri em vá ri os cri mes pre vis tos pe las leis do país e nas pe nas
que lhes são co mi na das. 

Se nhor! Até o pre sen te me fora pos sí vel, sem gra va me de mi nha
cons ciên cia, sem me nos pre zo das di vi nas cons ti tu i ções da igre ja, e sem a
mí ni ma cul pa bi li da de ante Deus, ex pen der ao go ver no de V.M. Impe ri al as
ra zões que me gui a ram no de sem pe nho des te meu sa gra do de ver. E tais
fo ram es tas ra zões, e de tal na tu re za o ato por mim pra ti ca do, que o vi gá rio
in fa lí vel de Je sus Cris to, úni co juiz com pe ten te nes tas ma té ri as, não só se
dig nou lou vá-lo, como até con fe riu-me ple nos po de res para dis sol ver as
ir man da des re cal ci tran tes e re bel des. Além dis so, quis que os de ma is bis -
pos do Impé rio de San ta Cruz o mes mo fi zes sem, des de que se achas sem
em cir cuns tân ci as idên ti cas ás do hu mil de Bis po de Olin da. 

O Go ver no Impe ri al, po rém, em lu gar de con for mar-se com o ju í zo 
do Vi gá rio de Je sus Cris to, como cum pria ao go ver no de um país ca tó li co,
pre ten de que, re je i ta do este ju í zo ir re fra gá vel, eu re co nhe ça o dele, nes ta
ques tão re li gi o sa, e o con si de re aci ma do ju í zo in fa lí vel do ro ma no pon tí fi ce; e
como gra ças à in fi ni ta mi se ri cór dia do al tís si mo, não tive a des ven tu ra de
co me ter se me lhan te de li to, man da res pon sa bi li zar-me pelo Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti ça, pe ran te o qual fui ci ta do para de fen der-me. 



Em uma ques tão de tão ele va da im por tân cia; em uma ques tão
que, pela sua mag ni tu de e trans cen dên cia, traz sus pen sos os es pí ri tos de
uma a ou tra ex tre mi da de do Impé rio; em uma ques tão, fi nal men te, em que
veio em pe nha dos não só os mais vi ta is in te res ses de todo o Bra sil, se não
tam bém a au to no mia da au gus ta es po sa do fi lho de Deus, os sa gra dos e
ina li e ná ve is di re i tos do nos so mi nis té rio epis co pal e a li ber da de de cons ciên cia 
dos ca tó li cos: em uma ques tão des ta or dem, digo, ser-me-ia, por cer to, co i sa 
su ma men te gra ta po der apre sen tar-me ante esse cons pí cuo tri bu nal, a fim
de pro van do a le ga li da de do meu pro ce der como bis po ca tó li co, re cla mar
ao mes mo tem po para a San ta Igre ja de Deus, da qual sou bis po, pos to que
mui in dig no, a jus ti ça, a aten ção e o res pe i to de vi do aos seus pri vi lé gi os,
hoje tão obli te ra dos, e aos seus di re i tos im pres cin dí ve is, hoje tão con cul ca dos. 

Ser-me-ia so bre mo do gra to, po der pro var pe ran te esse ve ne ran do
tri bu nal, que de modo al gum ul tra pas sei as ra las de mi nha epis co pal ju ris -
di ção, nem in va di os do mí ni os do po der tem po ral, como se tem in cul ca do,
e que o mo ti vo da pena de in ter di ção por mim co mi na da não fora o que ale ga
o Exmo Sr. mi nis tro do Impé rio em seu avi so de 27 de se tem bro. 

E tan to mais gra to ser-me-ia, quan to mais ra zões, e de so bra, tenho
eu para su por que em um tri bu nal, onde jul gam ju í zes ca tó li cos e va rões
en ca ne ci dos na dis tri bu i ção da jus ti ça e na de fe sa do di re i to, ple na, es tron -
do sa e es plen di da men te tri un fa ria a ca u sa san ta do ca to li cis mo, por amor
da qual eu sou acu sa do. 

Po rém, se nhor, com todo o res pe i to e aca ta men to que devo à
pes soa de V. M. Impe ri al, e, ao mes mo tem po, com toda a fran que za e ener gia
de um su ces sor dos após to los de cla ro a V. M. Impe ri al que, mu i to a pe sar
meu, não o pos so. 

Não pos so, por que se ria re co nhe cer a com pe tên cia do tri bu nal ci vil
em ma té ria re li gi o sa. Não pos so, por que se ria re nun ci ar aos meus di re i tos. 

Não pos so, por que se ria fal tar gra ve men te aos sa gra dos de ve res
de bis po ca tó li co. 

Não pos so, por que se ria cons ti tu ir-me réu de enor me pe ca do
di an te de Deus, cuja lei san ta eu vi o la ria, to man do des tar te im pos sí vel a
mi nha sal va ção eter na. 

Não pos so, porque se ria de so be de cer à  San ta Igre ja de Je sus Cristo,
cu jas di vi nas cons ti tu i ções mo pro í bem ex pres sa men te. 

Não pos so, por que nes te caso a mi nha de plo rá vel fra que za es can -
da li za ria so bre ma ne i ra aque las al mas, por cuja sal va ção hei de res pon der
pe ran te o su pre mo tri bu nal da jus ti ça di vi na. 

Não pos so, por que a mi nha apos ta sia le va ria a dor, a amar gu ra e 
a cons ter na ção ao co ra ção de to dos os bis pos ca tó li cos das cin co par tes do
mun do, prin ci pal men te ao da que les que, com tan to zelo, com tan ta fir me za
e com tan ta edi fi ca ção, ora es tão re pe tin do o fa mo so e in ven cí vel non pos su mus
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dos após to los aos go ver nos da Prús sia, da Su í ça, da Áus tria e da Itá lia, que
de les exi gem, pou co mais ou me nos, o que de mim está exi gin do o go ver no
do meu país. 

Não pos so, fi nal men te, por que cum pre-me evi tar a ig no mi nia de 
fal tar, por te mor de pe nas tem po ra is, ao meu sa gra do de ver epis co pal:
ver go nha que acom pa nhar-me-ia de son ra do á se pul tu ra: cul pa que eu não
ces sa ria de cho rar até o meu úl ti mo ins tan te; má cu la que nem rios de lá gri mas 
po de ri am ex tin guir. 

Se nhor! não só os bis pos, mas to dos os clé ri gos es tão isen tos de
foro la i cal em ma té ri as es pi ri tu a is. 

1º) Por di re i to na tu ral. A mes ma fi lo so fia na tu ral nos en si na que
a dig ni da de de uma so ci e da de se de ri va de seu fim; por que o fim, de ter mi -
nan do os me i os, de ter mi na os atos e qua li da des de seus mem bros: e daí
se gue-se que, quan to mais no bre for o fim da so ci e da de, tan to mais no bre
será ela e seus mem bros (Dou tri na de Aris tó te les ci ta da por S. To maz). 

Nos en si na tam bém a mes ma fi lo so fia na tu ral que os mem bros
de uma so ci e da de mais no bre não de vem ser obri ga dos a com pa re cer ante o 
tri bu nal da me nos no bre, pois se ria co lo car-se a ca be ça em lu gar dos pés. 

Ora, nin guém há que de i xe de re co nhe cer que a so ci e da de ecle -
siás ti ca é tan to mais no bre que a ci vil, quan to o seu fim (a fe li ci da de tem po ral). 
Logo, a mes ma fi lo so fia na tu ral nos en si na que os clé ri gos, mem bros da
so ci e da de ecle siás ti ca, não po dem ser obri ga dos a com pa re cer ante os tri bu na is
da so ci e da de ci vil. 

Foi este na tu ral bom sen so que pôs nos lá bi os do Impe ra dor
Cons tan ti no aque las me mo rá ve is pa la vras di ri gi das aos pa dres do Con cí lio
de Ni céia: “Deus vos cons ti tu iu sa cer do tes, e ante os nos sos olhos vos co lo cou
em seu lu gar, qua is ou tros tan tos de u ses. Ora, não con vém que o ho mem
jul gue os de u ses; só o pode fa zer aque le de quem está es cri to; 

Deus es te ve na re u nião dos de u ses, e jul gou no meio de les (Pe dro de
Marc., cap. 7., liv. 2 de conc.). 

A mes ma ra zão na tu ral, por tan to, nos dita que é in jus ti ça cla mo ro sa
su je i tar os clé ri gos, e, com ma i o ria de ra zão, os bis pos ao tri bu nal ci vil. E
sobe de pon to esta in jus ti ça quan do se con si de ra que os clé ri gos go zam da
imu ni da de de foro, não só por di re i to na tu ral como tam bém. 

2º) Por di re i to di vi no-po si ti vo. – Com efe i to, o fi lho de Deus
con fe riu aos após to los o po der de atar e de sa tar (Mat.,18. – 18), sem a me nor
de pen dên cia do po der se cu lar; deu a Pe dro as cha ves do re i no dos céus
(Mat., 16. – 19) e con fi ou-lhe todo o seu re ba nho, cons ti tu in do-o pas tor
uni ver sal de sua Igre ja. (João, 21. – 15, 13, 17). Da mes ma sor te, sem de pen -
dên cia al gu ma do po der ci vil, o Espí ri to San to cons ti tu iu os bis pos so bre o
re ba nho de Cris to para go ver nar a Igre ja de Deus. (Act. 20. – 28). De modo
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que, por dis po si ção di vi na, to dos os fiéis, de qual quer con di ção ou ca te go ria,
em re la ção aos clé ri gos, são fi lhos, são ove lhas, são dis cí pu los. 

Ora, esta di vi na dis po si ção exi ge que os clé ri gos es te jam isen tos
do foro se cu lar, já em vir tu de do res pe i to que os fi lhos de vem a seus pais,
as ove lhas aos seus pas to res, os dis cí pu los a seus mes tres; já por que o Go ver -
no ci vil fa cil men te cri a ria di fi cul da des á di vi na mis são da Igre ja. 

Logo, por di re i to di vi no-positivo, os clé ri gos, e a for ti o re os bispos,
estão isen tos do tri bu nal ci vil. Ra zão por que S. Pa u lo, es cre ven do aos
Corin tos, dis se-lhes de modo pe remp tó rio: “O ho mem es pi ri tu al jul ga to -
das as co i sas e por nin guém é jul ga do”. Spi ri tu a lis au tem ju di cat.om nia et ipse
a ne mi ne ju di ca tur. (l Cor, 2 – 15). 

Além dis so, é inad mis sí vel que o cle ro do Novo Tes ta men to
mere ça à so ci e da de ci vil me nos res pe i to e aca ta men to que o do Anti go
Testa men to. Tan to mais que os sa cer do tes e le vi tas da lei mo sa i ca não fo ram
mais que a som bra e fi gu ra dos sa cer do tes e le vi tas da lei de Cris to, na qual, 
se gun do a fra se ele gan te de S. Leão Mag no, ordo cla ri or le vi ta rum et dig ni tas
am pli or sa cer do tum. (Serm. 8 de Pass. Do.m). Ora, os sa cer do tes e le vi tas da
lei mo sa i ca es ta vam isen tos do tri bu nal ci vil. (Rom. 3). Logo, com ma i o ria
de ra zão o es tão os da lei da gra ça. 

3º) Enfim, por di re i to ecle siás ti co. As ex pli ca ções dos pa pas fa zem
res plan de cer es tas ver da des nos seus mais san tos dou to res da igre ja e as
pres cri ções dos con cí li os em ele va do grau de evi dên cia. 

Qu an do o gran de san to Ata ná sio foi acu sa do pe los bis pos ari a -
nos e in ti ma do a com pa re cer pe ran te o Su pre mo Tri bu nal do Impé rio de
Cons tan ti no pla, re cu sou-se res pon den do com o se guin te afo ris mo: “O
Impe ra dor nada tem que ver em ne gó ci os ecle siás ti cos”. (Pedr, de Marc., lu gar 
ci ta do). 

E San to Hi lá rio, exor tan do Cons tan ti no Au gus to a pro vi den ci ar,
a fim de que os ju í zes, que ad mi nis tra vam os ne gó ci os pú bli cos do Impé rio, 
não se en vol ves sem em ma té ri as re li gi o sas e não pre su mis sem avo car a seu
Tri bu nal as ca u sas dos clé ri gos, es cre veu: Pro vi de at, et de cer nat cle me ntia tua,
ut om nes ubi que ju di ces qui bus pro vin ci a rum ad mi nis tra ti o nes con di tae sunt, ad
quos sola cara et so li ci tu do pu bli co rum ne go ci o rum per ti ne re de bet, ad re li gi o sa se
ob ser van tia abs ti ne ant, ne que post hac pra e su mant at quo usur pent et pu tent se
ca u sas cog nos cer e cle ri co rum. 

Ain da mais dig nas de se rem gra va das em le tras de ouro são as
se guin tes pa la vras, pro fe ri das pelo Impe ra dor Ba zí lio no 8º Con cí lio Ecu -
mê ni co: “Digo, que ne nhum le i go se deve me ter, sob qual quer pre tex to que
seja, em ne gó ci os ecle siás ti cos, e ir de en con tro à Igre ja e aos con cí li os gerais.
Por quan to a ta re fa de exa mi nar es tes ne gó ci os in cum be aos pa tri ar cas, aos
sa cer do tes e aos dou to res que de Deus re ce be ram o po der de atar e de sa tar.
Pois um le i go, por mais dis tin to que seja em todo o gê ne ro de bon da de e
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sabe do ria, e ove lha e não Pas tor. Do nec la i cus est ovis vo ca ri non de si nit (Labbé,
Tom. VIII, col. 1.154). 

E Jus ti ni a no, for mu lan do esta obri ga ção do Tri bu nal Ci vil, a
res pe i to do ecle siás ti co, deu, como to dos sa bem, o de cre to se guin te: 

“Se o de li to for ecle siás ti co e me re cer pena e cas ti go ecle siás ti co,
jul gue-o o bis po, sem co mu ni car a sen ten ça aos pre cla rís si mos ju í zes do
Impé rio. Pois que re mos que os ju í zes le i gos não to mem co nhe ci men to al gum 
de tais ne gó ci os: sen do ne ces sá rio que fa tos des ta na tu re za se jam exa mi na dos
se gun do os câ no nes da Igre ja, e cas ti ga das as al mas dos de lin qüen tes com
pe nas ecle siás ti cas, de con for mi da de com as re gras da sa gra da Escri tu ra,
que são tam bém as nos sas leis.” (No vel. 83.) 

O que Jus ti ni a no es cre via para o Impé rio Ro ma no apli ca-se
per fe i ta e ad mi ra vel men te ao Impé rio do Bra sil, do por que é esta uma na ção
ca tó li ca, e por con se guin te obri ga da a co nhe cer por leis suas as re gras da
sa gra da es cri tu ra, já por que san ci o nou a pu bli ca ção dos de cre tos do sa cros -
san to Con cí lio de Tren to, que nas ses sões 23, cap. 6, e 25, cap. 20, con fir ma
este pri vi lé gio, de di re i to na tu ral, di vi no-po si ti vo e ecle siás ti co, de que go zam
os clé ri gos re la ti va men te ao foro ci vil. 

Não me nos ex plí ci tos, cla ros e po si ti vos são o Con cí lio V de La trão
o de Co lônia e o de Pa ris. 

O pri me i ro des tes Con cí li os, na ses são 9ª, diz: Cum a jure tam
divino, quam hu ma no la i cis po tes tas, nul la in ec cle si as ti cas per so nas tri bu ta sit,
ino va mus om nes et sin gu las cons ti tu ti o nes etc. 

O se gun do se ex pres sa as sim: Immu ni tas ec cle si as ti ca ve tus tis si ma
res est jure pa ri ter di vi no et hu ma no in tro duc ta (Pars. IX, cap. 2º). 

O ter ce i ro comina pena de ex co mu nhão ao le i go que ten tar jul -
gar a um ecle siás ti co: Ju dex sa e cu la ris si cle ri cum per se dis trin get vel con dem nat 
ex co mu ni ca ri de bet (Cap. I). 

Ain da mes mo pres cin din do das au to ri da des ci ta das, bas ta ria
ale gar em fa vor da nos sa tese as se guin tes pa la vras do sí no do do papa
Eugê nio: La i ci ecle si as ti ca ne go tia trac ta re non de bent: e es tas ou tras da Bula
Unam Sanc tam, de Bo nifá cio VIII: Si de via spi ri tu al lis (po tes tas), mi nor a suo
supe ri o ri... po te rit ju di ca ri. 

É esta uma pe que na par te, e ape nas um en sa io dos mu i tís si mos e 
va ri a dos ar gu men tos te o ló gi cos que se po dem adu zir em abo no de nos sa
tese, que por si mes ma não ad mi te a me nor dú vi da, quan do as pa i xões não
che gam a ex tin guir as ul ti mas cen te lhas da fé e do bom sen so na tu ral. Tal
foi a evi dên cia des ta ver da de, que obri gou o pró prio Pe dro de Mar ca a
de fen dê-la do modo, mais elo qüen te, nos seus li vros de con cór dia en tre o
sa cer dó cio e o Impé rio, como bem se pode ave ri guar no Cap. VII. 

Se nhor! Se aten der mos para a le gis la ção pá tria, ain da ai en con -
tra re mos leis que mi li tam em meu fa vor e me au to ri zam a não com pa re cer
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de qua is quer modo pe ran te o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, cu jas lu zes, re ti dão 
e alto cri té rio em sumo grau ve ne ro e aca to, mas de cuja com pe tên cia sou
for ça do a de cli nar. 

Li mi tar-me-ei a ci tar uma que, so bre ser cla ra, ex pli ci ta e po si ti va, é 
bas tan te re cen te. A Lei nº 609 de 18 de agos to de 1851, que de cla ran do o
Tri bu nal pe lo’ qual de vem ser pro ces sa dos e jul ga dos os bis pos do Impé rio, 
as sim diz no art. I.: 

“Os ar ce bis pos e bis pos do Impé rio do Bra sil, nas ca u sas que não 
fo rem pu ra men te es pi ri tu a is, se rão pro ces sa dos e jul ga dos peio Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça.” 

Ora, a ca u sa do hu mil de Bis po de Olin da é pu ra men te es pi ri tu al; 
logo, se gun do a le gis la ção pá tria, não pode ser jul ga da pelo Su pre mo Tri bu nal 
de Jus ti ça, fora de cuja al ça da se acha ela. 

Logo, esse ve ne ran do e cons pí cuo tri bu nal ca re ce de com pe tên cia
para jul gar-me, tan to se gun do as di vi nas cons ti tu i ções da igre ja uni ver sal,
como se gun do a le gis la ção ci vil do meu país. 

Se nhor! A vis ta dis so, nas crí ti cas e do lo ro sas cir cuns tân ci as em
que nos acha mos, re cor dan do-me das pa la vras con for ta do ras e che i as de
san ta un ção do Após to lo das na ções a seu caro dis cí pu lo S. Ti mó teo, bis po
como eu: In hoc la bo rar nus et ma le di ci mus, quia spe ra mus in Deum vi vum, qui
est Sal va tor orn ni urn ho mi num ma xir ne fi de li um (Tim., 4, 10), sin to-me in cli na do
a de po si tar todo o cu i da do e so li ci tu de de mi nha de fe sa nas mãos da di vi na 
pro vi dên cia, que tudo re gu la com peso e me di da, e que, mu i to con fio,
de pa rar-lhe-á o en se jo de, em bre ve, pro mo ver a de fe sa dos meus atos
pe ran te o tri bu nal do bom sen so ca tó li co. – Pa lá cio da So le da de, 21 de
no vem bro de 1873. 

� Frei Vi tal, Bis po de Olin da. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 211-218. 

610 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.10 – MARCHA DO PROCESSO: PRONÚNCIA, PRISÃO E 
LIBELO (12 DEZEMBRO 1873, 2 JANEIRO E 5 FEVEREIRO 1874) 

DESPACHO DE PRONÚNCIA

Vis tos e re la ta dos es tes au tos, pos ta em de ci são a ma té ria, de po is
do sor te io: con si de ran do que o Revm.º Bis po de Olin da de cla rou
for mal e obs ti na da men te que não cum pria a or dem do Go ver no

Impe ri al dan do pro vi men to ao re cur so à Co roa in ter pos to pela Con fra ria
do San tís si mo Sa cra men to da Ma triz de San to Antô nio da Ci da de do Re ci fe: 
as sim como que a ob ser vân cia da dita or dem, além de ser um pe ca do gra -
vís si mo e cri me enor me aos olhos do in cor rup tí vel juiz de nos sas al mas, se -
ria uma ver go nho sa tra i ção ao sa gra do ju ra men to que pres ta rão os Vi gá ri -
os, e uma ver da de i ra apos ta sia da re li gião do Je sus Cris to, e que pelo con -
trá rio os que a não ob ser vas sem, lon ge de co me te rem um cri me, se ri am he -
róis cre do res da ad mi ra ção do orbe ca tó li co e dig nos das bên çãos de seu
pas tor; con si de ran do, fi nal men te, que com seu exem plo, pela po si ção ele va -
da em que se acha, pela fa cul da de de sus pen der em ex in for ma ta cons ci en tia,
que pôs em prá ti ca con tra um dos vi gá ri os, que se mos trou he si tan te, in flu -
iu po de ro sa men te para que não pro du zis se o de vi do efe i to a or dem do Po -
der Exe cu ti vo no exer cí cio de suas atri bu i ções le ga is, como cons ta dos do -
cu men tos à fls. 9, 27, 20, 32 e 39, obri gam a pri são e li vra men to o Revm. bis -
po d. frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra, como in cur so na dis po si ção do 
art. 96 do Có di go Cri mi nal, seja seu nome lan ça do no rol dos cul pa dos, e os
ex pe çam as or dens pre ci sas para ser cum pri do este des pa cho. 

Rio de Ja ne i ro, 12 de de zem bro de 1973. – Bri to, Pre si den te. –
Leão, Re la tor sem voto. – Cou to. – Ma ri a ni. Clas si fi quei o cri me no art. 128 do 
Có di go Pe nal. – Pin to Chi chor ro. Vo tei pela pro nún cia nos arts. 142, 96 e 86
do Có di go Cri mi nal. 

PORTARIA

Jo a quim Mar ce li no de Bri to, do Con se lho de Sua Ma jes ta de o
Impe ra dor, fi dal go ca va lhe i ro da Impe ri al Casa, co men da dor das Ordens



de Cris to e da Rosa, grã-cruz da Ordem de Cris to e pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça. 

Faço sa ber ao juiz de Di re i to da 1ª Vara Cí vel da ca pi tal da Pro -
vín cia de Per nam bu co , ou a quem as suas ve zes fi zer, que, por sen ten ça da -
ta da de 17 do cor ren te mês, cuja có pu la jun to re me to, pro fe ri da pelo Su pre -
mo Tri bu nal de Jus ti ça nos au tos de de nún cia dada pelo con se lhe i ro pro cu -
ra dor da Co roa e pro mo tor da Jus ti ça da cor te, con tra o Revm. Bis po de
Olin da d. frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra, a qual sen ten ça o pro nun -
ci ou em cri me ina fi an çá vel como in cur so no art. 98 do Có di go Cri mi nal, foi
or de na do que se ex pe dis se a esse ju í zo as ne ces sá ri as pro vi dên ci as, em or -
dem a ter lu gar a de cre ta da pri são, re co men dan do-se as de vi das aten ções
para com a pes soa do dito réu pro nun ci a do, e na pri me i ra oca sião opor tu na 
o seu trans por te ás or dens des te tri bu nal, onde tem de com pa re cer para as -
sis tir, na for ma da lei, ao seu jul ga men to. Jun to re ce be rá o man da do de pri -
são em du pli ca ta, um dos qua is será en tre gue ao réu, e ou tro por esse ju í zo
será de vol vi do com os com pe ten tes ter mos para fa zer par te dos res pec ti vos
au tos; e para con se cu ção de tais me di das po de rá re qui si tar do Exm. pre si -
den te des sa pro nún cia as pro vi den ci as que en ten der con ve ni en tes. O que
tudo cum pri rá, fará cum prir e guar dar. 

Rio de Ja ne i ro, 22 de de zem bro de 1873. – Eu, se cre tá rio, João Pe -
dre i ra do Cou to Fer raz, a es cre vi. – Jo a quim Mar ce li no de Bri to. 

MANDADO

Jo a quim Mar ce li no de Bri to, do Con se lho de Sua Ma jes ta de o
Impe ra dor, fi dal go ca va lhe i ro da Impe ri al Casa. Co men da dor das Ordens
de Cris to e da Rosa grã-cruz da Ordem de Cris to e pre si den te do Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça. 

Ten do sido pro nun ci a do pelo Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, por
de nun cia do con se lhe i ro pro mo tor da Jus ti ça da cor te, à pri são e li vra men -
to, como in cur so no art. 96 do Có di go Cri mi nal, o Revm. Bis po de Olin da,
d. frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra, em exe cu ção des ta sen ten ça e da
or dem do mes mo tri bu nal, man do que seja pre so o re fe ri do Bis po, na for ma 
da lei, e re me ti do para esta cor te, opor tu na e con ve ni en te men te, para de fen -
der-se e as sis tir ao pro ces so do jul ga men to; o que cum pra-se. 

Rio de Ja ne i ro, 22 de de zem bro de 1873. – Eu, se cre tá rio João
Pe dre i ra do Cou to Fer raz, o es cre vi. – Jo a quim Mar ce li no de Bri to. Cum pra-se. 
Re ci fe, 2 de ja ne i ro de 1874. – Mi ran da. 

AUTO DE PRISÃO

Aos dois dias do mês de ja ne i ro do ano de Nos so Se nhor Je sus
Cris to, de mil oi to cen tos e se ten ta e qua tro, nes ta Ci da de do Re ci fe, no Paço
da So le da de, re si dên cia do Exm. e Revm. D. Frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de
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Oli ve i ra, bis po des ta di o ce se de Olin da, em vir tu de do man da do ex pe di do
,pelo Exm. con se lhe i ro pre si den te do Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, com a,
sua as si na tu ra, e pre sen te o Dr. Qu in ti no José de Mi ran da, juiz de Di re i to,
da 1ª Vara Cí vel nes ta Ca pi tal, o qual es ta va em cum pri men to da por ta ria ;
da que le Exm. mi nis tro da ta da de 22 de de zem bro úl ti mo fin do, foi in ti mada
ao Exm. bis po di o ce sa no d. frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra, de po is
de se lhe ter dado a co nhe cer o con te ú do do men ci o na do man da do, a sua 
prisão por se achar pro nun ci a do pelo Su pre mo Tri bu nal, em ses são de 17
do de cla ra do mês, como in cur so nas pe nas do art. 96 do Có di go Cri mi nal, e
que as sim ob ser vas se, sen do nes sa oca sião con tes ta do pelo mes mo . Exm.
pre la do pro nun ci a do, que não sa i ria de sua re si dên cia, a não ser pela for ça,
sig ni fi can do vi o lên cia, por ser a sua po si ção su je i ta. ao san to pa dre, o pon tí -
fi ce, de quem de pen dia na qua li da de de bis po; pelo que o juiz de Di re i to
exe cu tor do man da to do Su pre mo Tri bu nal re qui si tou in con ti nen te, do
Exm. pre si den te da pro vín cia, dois ofi ci a is su pe ri o res, os qua is, com pa re -
cen do com o dr. che fe de po lí cia, e dis to ci en te o Exm. pre la do pro nun ci a -
do, logo se su je i tou a pri são, fi can do em po der de seu se cre tá rio o se gun do
man da do que lhe foi en tre gue, len do pre vi a men te o Exm. pre la do, pre so,
um pro tes to con tra o ato*; e em se gui da foi con du zi do, com as de vi das
aten ções à sua hi e rar quia, para o Arse nal de Ma ri nha, nas ca sas de apo sen -
tado ria do Ilm. ca pi tão de fra ga ta Inspe tor do mes mo ar se nal, lu gar des ti nado 
para a pri são do Exm. bis po, onde foi re co lhi do e pre so; do que dou fé, e
para cons tar man dou o Dr. Qu in ti no José de Mi ran da, juiz de Di re i to da 1ª
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* “Nós D. Frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra, por mer cê de Deus e da San ta Sé Apos tó li ca, 
Bis po da Di o ce se de Olin da, do Con se lho de sua Ma jes ta de o Impe ra dor.
   “Pro tes ta mos em face do nos so re ba nho mu i to ama do e de toda a San ta Igre ja de Je sus
Cris to, da qual so mos Bis po, pos to que mu i to in dig no, que só de i xa mos esta cara Di o ce se, que 
foi con fi a da à nos sa so li ci tu de e vi gi lân cia, por que dela so mos ar ran ca dos vi o len ta men te pela
for ça do Go ver no.
   “Pro tes ta mos ou tros sim com to das as for ças de nos sa alma con tra essa vi o lên cia que em
nos sa hu mil de pes soa aca ba de ser ir ro ga da à San ta Igre ja Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, vi o -
lên cia que ja ma is será ca paz de ali e nar os nos sos di re i tos, pri vi lé gi os e prer ro ga ti vas de su -
pre mo e le gí ti mo pas tor des ta Di o ce se.
   “Pro tes ta mos, fi nal men te que em todo e qual quer lu gar onde nos achar mos, con ser va re -
mos fi el men te o mais ar den te amor e a mais pro fun da de di ca ção aos nos sos que ri dos di o ce sa -
nos, cuja guar da a Deus con fi a mos, e, de po is, aos go ver na do res por nós no me a dos.
   “E, para tes te mu nhas des te pro tes to in vo ca mos a Deus, ao nos so re ba nho mu i to ama do, e
aos nos sos em pre ga dos e ofi ci a is que pre sen tes se acham.
   “Exa ra do em nos so Pa lá cio da So le da de, ás 21/4 ho ras da tar de de 2 de ja ne i ro de 1874,
uma hora de po is da in ti ma ção ofi ci al. – Frei Vi tal, Bis po de Olin da – Pa dre Jo a quim Gra ci li a no
de Ara ú jo, Pro vi sor e Vi gá rio Ge ral. – Pa dre Mi guel Amé ri co Pe re i ra de Sou sa, Se cre tá rio do Bis -
pa do – Pa dre Dr. Fran cis co do Rego Maia, Se cre tá rio de S. Exª Revm.º Ale lu ia Cor re ia, 1º Ofi ci al
da Câ ma ra – Pa dre José Afon so de Lima e Sá; 2º Ofi ci al da Se cre ta ria – Pa dre Ju vên cio Ve rís si mo
dos Anjos, Ca pe lão do Ce mi té rio – Pa dre Se bas tião Cons tan ti no de Me de i ros, Len te subs ti tu to de
mo ral – Diá co no Te mís to cles G. de Andra de.



Vara Cí vel e exe cu tor do man da do la vrar por mim, es cri vão do Júri e das
exe cu ções cri mi na is, o pre sen te auto, que as si na. 

Eu, Flo rên cio Ro dri gues de Mi ran da Fran co, es cri vão do Júri, o
escre vi e as si no. – Qu in ti no José de Mi ran da – Flo rên cio Ro dri gues de
Miran da Fran co, escri vão do Júri. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DO SUPREMO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Jun te-se aos au tos, e os faça con clu sos ao Sr. Mi nis tro Re la tor,
sen do logo in ti ma da a sen ten ça de pro nún cia ao réu, e este no ti fi ca do para
pro du zir a sua de fe sa pe ran te o Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, quan do lhe
for or de na do. Rio, 14 de ja ne i ro de 1874. – Bri to, pre si den te. 

LIBELO

“Por li be lo cri me acu sa tó rio, diz o de sem bar ga dor pro mo tor da
Jus ti ça con tra o Revm. Bis po de Olin da d. frei Vi tal Ma ria Gon çal ves de
Oli ve i ra: – E. S. C. 

1º Pro va rá que o réu de cla rou for mar e obs ti na da men te que
não cum pria a or dem do Go ver no Impe ri al, dan do pro vi men to ao re cur so à 
Co roa, in ter pos to pela Con fra ria do San tís si mo Sa cra men to da Ma triz de
San to Antô nio da Ci da de do Re ci fe, as sim como que a ob ser vân cia da dita
or dem, além de ser um pe ca do gra vís si mo, é cri me enor me aos olhos de in -
cor rup tí vel juiz de nos sas al mas, se ria uma ver go nho sa tra i ção aos sa gra dos 
ju ra men tos que pres ta ram os vi gá ri os, e uma ver da de i ra apos ta sia da re li -
gião de Je sus Cris to, e que pelo con trá rio os que a não ob ser vas sem, lon ge
de co me te rem um cri me, se rão he róis, cre do res da ad mi ra ção do orbe ca tó -
li co, dig nos da bên ção do seu pas tor. E mais:

2º) Pro va rá que o réu com o seu exem plo, pela po si ção ele va da 
em que se acha, e com a fa cul da de de sus pen der ex in for ma ta cons ci en tia que
pôs em prá ti ca con tra um dos vi gá ri os que se mos trou he si tan te, in flu iu
para que não pro du zis se o de vi do efe i to, ou an tes, foi a ver da de i ra ca u sa
para que não ti ves se o de vi do efe i to a or dem do Po der Exe cu ti vo no exer cí cio
de suas atri bu i ções le ga is. Nes tes ter mos: 

3º) Pro va rá que o réu com se me lhan te pro ce di men to in frin giu
a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio e a le gis la ção re gu la do ra de tal ma té ria, e 
por isto acha-se in cur so na dis po si ção do art. 96 do Có di go Cri mi nal, cu jas
pe nas lhe de vem ser im pos tas no grau má xi mo, por se da rem as cir cuns tân -
ci as agra van tes dos §§ 3º, 4º, 8º e 10º do art. 16 do mes mo Có di go, sen do
tam bém con de na do em to das as cus tas. – Fiat jus ti tia. – Rio de Ja ne i ro, 5 de
fe ve re i ro de 1874. – O pro mo tor da Jus ti ça, D. Fran cis co Bal ta sar da Sil ve i ra. 
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DESPACHO DO JUIZ RELATOR

Re ce be o li be lo; re me ta-se có pia dele ao Revm. bis po, sen do
igual men te no ti fi ca do para no pra zo de 3 dias apre sen tar a sua con tra ri e dade.
Rio de Ja ne i ro, 7 de fe ve re i ro de 1874 – Leão. 

CONTRARIEDADE

Se nhor! – Je sus au tem ta ce bat. (Mat. 26, 63). Em mi nha pri são, no
Arse nal de Ma ri nha do Rio de Ja ne i ro, aos 10 de fe ve re i ro de 1874. �Fr. Vital,
Bis po de Olin da. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Jun te-se aos res pec ti vos au tos. Rio de Ja ne i ro, 
11 de fe ve re i ro de 1874, – Bri to, pre si den te. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 219-224. 
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109.11 – PRIMEIRA SESSÃO DO JULGAMENTO DE
 D. VITAL (18 FEVEREIRO 1874)*

Às 9 ho ras e 45 mi nu tos da ma nhã, achan do-se pre sen tes o sr.
con se lhe i ro Mar ce li no de Bri to, pre si den te do Tri bu nal, e os srs.
mi nis tros Ba rão de Mont ser ra te, Chi chor ro, Si mões, Val de ta ro,

Cou to, Mes si as de Leão, Albu quer que Fi gue i ra de Melo, Cos ta Pin to, Vi la res e
Ba rão de Pi ra pa ma, bem como o Sr. Dr. João Pe dre i ra do Cou to Fer raz,
se cre tá rio do Tri bu nal, o sr. pre si den te de cla rou aber ta a ses são. 

No re cin to do tri bu nal acha vam-se mu i tos ci da dãos no tá ve is do
país, e a ga le ria acha va-se re ple ta de es pec ta do res. 

O sr. se cre tá rio pro ce deu á le i tu ra da ata da ses são an te ri or, que
foi apro va da, de po is de urra re cla ma ção do sr. mi nis tro Fi gue i ra de Melo. 

O sr. pre si den te pro ce deu á le i tu ra do ex pe di en te, que ter mi nou
às 10 ho ras e 10 mi nu tos. 

Com pa re ceu en tão o Sr. Bis po de Olin da, pa ra men ta do com a
res pec ti va mur ça, vin do acom pa nha do pelo Sr. Bis po do Rio de Ja ne i ro, e
to mou as sen to em uma mesa co lo ca da á es quer da do Tri bu nal. 

Tam bém com pa re ceu nes sa oca sião o sr. con se lhe i ro Dr. Fran cis co
Bal ta zar da Sil ve i ra, pro cu ra dor da Co roa, So be ra nia e Fa zen da Na ci o nal. 

O sr. pre si den te apre sen ta ao tri bu nal um re que ri men to dos Srs.
Se na do res Con se lhe i ro Za ca ri as de Góis e Vas con ce los, e Dr. Cân di do Men des 
de Alme i da, pe din do se rem ad mi ti dos como de fen so res es pon tâ ne os do Sr.
Bis po de Olin da. 

S. Exa. de fe riu esse re que ri men to, e aque les se nho res fo ram
sen tar-se á di re i ta e es quer da do sr. bis po. 

O sr. pre si den te de cla rou os no mes dos srs. mi nis tros Cos ta Pin to,
Fi gue i ra de Melo, Ba rão de Mont ser ra te, Ba rão de Pi ra pa ma, Si mões, Vi la res,

* Com re la ção ao que se pas sou nes ta e na 2.a ses são do jul ga men to, e bem as sim aos ex tra tos
dos dis cur sos dos de fen so res do réu, cin gi mo-nos ao que foi pu bli ca do no Jor nal do Co mér cio,
que, se não é com ple to, por que se ria im pos sí vel ao ta quí gra fo ou vir tudo em meio do sus sur ro,
que sem pre re i nou em am bas as ses sões, não con tém ine xa ti dões – Mon te Jú ni or.



Val de ta ro e Albu quer que como ju í zes de sim pe di dos para jul ga rem este
pro ces so. 

O sr. con se lhe i ro pro cu ra dor da Co roa pe diu per mis são para
lem brar que o sr. con se lhe i ro Fi gue i ra de Melo não po dia ser juiz nes ta ca u sa 
e era obri ga do a de cla rar-se sus pe i to por isso que ma ni fes tou sua opi nião a
res pe i to des te as sun to em um dis cur so pro fe ri do no Se na do, dis cur so que
au to ri zou o pos te ri or pro ce di men to do Sr. Bis po de Olin da e fez com que S.
Exa. com pa re ça ago ra como réu pe ran te o tri bu nal; e, não con ten te com
isso, pu bli cou de po is um fo lhe to, em que pa ten te ou ain da a sua opi nião a
res pe i to da ma té ria. 

O Sr. Fi gue i ra de Melo de cla ra que não se re cu sa va do lu gar de
juiz nes ta ca u sa: que o sr. pro cu ra dor da Co roa não po dia fa zer se me lhan te
re que ri men to; po dia re cu sá-lo como Juiz, se as sim o en ten des se, mas não
po dia dar as ra zões da sua re cu sa, e me nos que rer obri gar um juiz a ato que 
a sua cons ciên cia lhe não di ta ra. 

O sr. pro cu ra dor da Co roa dis se que, fun da do na lei, li mi ta ra-se
a re cla mar con tra um fato que de via fi car bem sa li en te. 

O Sr. Fi gue i ra de Melo ob ser vou que não pre ci sa va das li ções do sr. 
pro cu ra dor da Co roa, a quem o sr. pre si den te de ve ria ter cha ma do à or dem. 

(Alguns apo i a dos par ti ram das ga le ri as e o sr. pre si den te im põem-lhes
si lên cio.) 

O sr. pro cu ra dor da Co roa de cla rou que se uti li za va do re cur so
da lei e re cu sa va o Sr. Fi gue i ra de Melo, ter mi nan do as sim este in ci den te. 

O Sr. Cân di do Men des pe diu per mis são para re cu sar um dos ju í zes.
O sr. pre si den te per gun ta se S. Exa es ta va au to ri za do pelo réu

para a re cu sa. 
O Sr. Cân di do Men des res pon deu que o réu nada au to ri za ra,

mas que ele jul ga va que, como de fen sor, ti nha esse di re i to. 
O Sr. Val de ta ro con tes tou. 
O Sr. Za ca ri as per gun ta ao sr. pre si den te se nos li mi tes de de fe sa 

há ou não di re i to de re cu sar um juiz; se S. Exa en ten dia que há esse di re i to,
a re cu sa se fa zia efe ti va, não em nome do réu, que não in cum biu co i sa al gu ma.

O sr. pro cu ra dor da Co roa: – Isso é no tá vel. 
O Sr. Za ca ri as: – Nós so mos aqui ad mi ti dos como de fen so res

es pon tâ ne os, não como ad vo ga dos da par te. O tri bu nal po dia no me ar um
ad vo ga do para se in cum bir da de fe sa da par te, não o fez; nós so mos de fen so res
es pon tâ ne os, e se a de fe sa é am pla, a re cu sa do meu co le ga deve ser aten di da. 

O Sr. Cân di do Men des: - Se a de fe sa é li vre, deve-se-lhe ad mi tir
esse di re i to. 

O Sr. Val de ta ro dis se que ha via sus ten tar a lei do tri bu nal. 
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O sr. pre si den te de cla rou que sub me te esta ques tão à de li be ra ção 
do tri bu nal. 

O Sr. Za ca ri as en ten deu que era des ne ces sá rio, a me nos que S.
Exa não se re tra tas se de o ter ad mi ti do e ao seu co le ga como de fen so res. 

O Sr. Cân di do Men des de cla rou que re cu sa va o Sr. Val de ta ro. 
O Sr. Val de ta ro dis se que, à vis ta da lei, não se dava como re cu -

sa do; que o de fen sor não po dia re cu sar ju í zes, por que a lei ex pres sa men te
de ter mi na que esse di re i to só com pe te às par tes. Se o réu o re cu sas se, te ria
mu i ta sa tis fa ção em ace i tar a re cu sa, por que a po si ção de juiz não é tão
agra dá vel como ou tras. 

S. Exa. acres cen tou que há qua ren ta e tan tos anos é juiz e tem
julga do sol da dos, ge ne ra is e ci da dãos de to das as clas ses da so ci e da de e
sem pre com a sua cons ciên cia (al guns apo i a dos par ti ram da ga le ria e o sr. pre si -
den te re co men da si lên cio); mas não es ta va dis pos to a ce der dos seus di re i tos.
Re que reu a le i tu ra do res pec ti vo ar ti go da lei de 18 de se tem bro de 1873. 

O sr. pre si den te dis se que esse ar ti go re fe re-se ao réu e ao acu sa -
dor.

O Sr. Val de ta ro ob ser vou que na ques tão não ha via réu, por que
este nada re que ria; o de fen sor era gra ci o so, não re pre sen ta va o réu, vi nha
fa zer ape nas um ato vo lun tá rio; tan to que não es tan do pre sen te o réu, esse
de fen sor so men te po dia ale gar as ra zões da au sên cia do réu, nada mais. 

Como o réu está pre sen te e não quer exer cer o di re i to que a lei
lhe con ce de, não po dia qual quer ou tro ar ran cá-lo da ca de i ra em que a lei o
co lo cou. 

O Sr. Ba rão de Pi ra pa ma dis se que, des de que se ad mi ti ram
de fen so res à par te, de via-se-lhe tam bém ad mi tir a re cu sa de ju i zes, por que
esta cons ti tui um meio de de fe sa: ao de fen sor, em bo ra es pon tâ neo, é li ci to
re cu sar ju í zes. 

O Sr. Vi la res de cla rou ser de opi nião que os de fen so res não po dem
re cu sar ju í zes, se não ten do po de res es pe ci a is. 

O sr. pre si den te de cla rou que, não tor nan do so bre si esta res pon -
sa bi li da de, po ria a vo tos esta ques tão. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 225-228. 
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109.12 – SEGUNDA E ÚLTIMA SESSÃO DE
 JULGAMENTO –  RESUMO DOS DISCURSOS DE 

ZACARIAS E CÂNDIDO MENDES
 (21 FEVEREIRO 1874) 

Às 9 ho ras e 30 mi nu tos da ma nhã, acha na do-se pre sen tes o sr.
mi nis tro Mar ce li no de Bri to, pre si den te; e os srs. mi nis tros
Chi chor ro, Mes si as de Leão, Ve i ga, Si mões da Sil va, Cos ta Pin to,

Val de ta ro, Ba rão de Mont ser ra te, Vi la res, Fi gue i ra de Melo, Albu quer que
Cou to, Mar la ni e Ba rão de Pi ra pa ma, bem como o Sr. Dr. Pe dre i ra, se cre tá rio,
abriu-se a ses são. 

O sr. se cre tá rio leu a ata da ses são an te ri or, que foi apro va da. 
O sr. pre si den te deu con ta do ex pe di en te. 
Por ma i o ria de vo tos o tri bu nal de ci diu que o de fen sor não pode

re cu sar ju í zes. 
O sr. se cre tá rio pro ce deu em se gui da à le i tu ra do pro ces so nas

prin ci pa is pe ças, isto é, o avi so do Mi nis té rio do Impé rio, a de nún cia da
Pro mo to ria da Jus ti ça, res pos tas do Sr. Bis po de Olin da ao avi so de 12 de ju lho 
úl ti mo do mes mo mi nis té rio à re fe ri da de nún cia, a sen ten ça de pro nún cia
do Su pre mo Tri bu nal, o li be lo acu sa tó rio e a res pos ta do sr. bis po ao dito 
li be lo. 

Em se gui da o sr. pre si den te no ti fi cou o sr. bis po e os Srs. de fen -
so res para com pa re ce rem na ses são se guin te, às 10 ho ras da ma nhã, em que 
terá lu gar a apre sen ta ção do re la tó rio do sr. mi nis tro Re la tor e os mais ter mos
do jul ga men to. 

Re ti rou-se en tão o Sr. Bis po de Olin da do tri bu nal, acom pa nha -
do pelo sr. Bis po do Rio de Ja ne i ro e pe los srs. de fen so res. 

Às 10 ho ras com pa re ceu o Sr. Bis po de Olin da, acom pa nha do
pelo Sr. Bis po do Rio de Ja ne i ro e pelo Sr. Bis po de Kan sas (Esta dos Uni dos). 

S. Ex.ª Rev ma. ocu pou o mes mo lu gar da ses são an te ri or, en tre
os srs. con se lhe i ro Za ca ri as e Dr. Cân di do Men des, que já ali se acha vam. 



Com pa re ceu tam bém como pro mo tor da Jus ti ça o sr. con se lhe i ro 
D. Bal ta zar da Sil ve i ra, pro cu ra dor da Co roa, Fa zen da e So be ra nia Na ci o nal,
que ocu pou o seu lu gar na mesa do tri bu nal. 

O Sr. Mes si as de Leão pro ce deu á le i tu ra do seu re la tó rio, his to ri an -
do todo o an da men to do pro ces so. 

O sr. pro cu ra dor da Co roa de cla rou que não pu de ra ou vir aque -
la le i tu ra, mas era tan ta a con fi an ça que de po si ta va no dig no re la tor, que
nada ti nha a con tes tar. Entre tan to, de se ja va di zer al gu ma co i sa so bre uma en -
ti da de es tra nha que se acha va pre sen te, para en trar no de ba te. 

O sr. pre si den te dis se que dava de po is a pa la vra a S. Exa. pois
não se tra ta va en tão se não de con tra ri ar o re la tó rio. 

Em se gui da per gun tou ao réu se ti nha al gu ma co i sa que di zer
so bre o mes mo re la tó rio.  

Sr. Bis po de Olin da guar dou si lên cio. 
O sr. pre si den te de cla rou que o réu nada ti nha que di zer, vis to

guar dar si lên cio, e deu a pa la vra ao sr. pro cu ra dor da Co roa. 
Este se nhor dis se que fora pre ve ni do pela de ci são do sr. pre si -

den te, por isso que só se pode ad mi tir con tes ta ções ao re la tó rio do sr. juiz
re la tor, fe i tos pelo acu sa dor, pelo réu ou por seu pro cu ra dor. 

Como a acu sa ção se acha nos au tos, dis pen sa-se de re pe ti-la,
mor men te quan do o réu con ti nua si len ci o so, pos to se apre sen te ro de a do de
pes so as, que não sabe se são to das seus de fen so res es pon tâ ne os. 

O sr. pre si den te de cla rou que já fo ram ad mi ti dos pelo tri bu nal
dois de fen so res e não pode esse as sun to ser mais ob je to de dis cus são. 

O sr. pro cu ra dor da Co roa ob ser vou que o réu, não dan do uma
pa la vra no tri bu nal, quer con tu do de fen der-se de um modo in con ce bí vel, e
este pon to não pode ser in di fe ren te ao pros se gui men to do pro ces so e me nos
ao pro mo tor da Jus ti ça. O sr. pre si den te in sis tiu que so bre uma de ci são do
tri bu nal nada mais se pode di zer. 

O Sr. Val de ta ro en ten deu que o sr. pro mo tor da Jus ti ça, como fis cal 
da lei, re cla ma pelo cum pri men to da mes ma lei. Fo ram ad mi ti dos os dois
de fen so res, jul gan do-se que ti nham a aqui es cên cia do réu; des de que a não
têm, na pre sen te só po dem fa lar o pro mo tor da Jus ti ça e o réu ou seu pro cu -
ra dor; o réu não quer fa lar, nem deu pro cu ra ção a pes soa al gu ma, por tan to, 
só in de vi da men te se ad mi ti rá a de fe sa de uma en ti da de que não é ofe re ci da 
pela réu. 

O sr. pre si den te des se que não pode de i xar de dar a pa la vra a
um dos de fen so res do réu que fo ram ad mi ti dos pelo tri bu nal. 

O sr. pro cu ra dor da Co roa de cla rou, como fis cal da lei pe ran te o
tri bu nal e pe ran te toda a al ça da ju di ciá ria, que a de fe sa pro du zi da por dois
in tru sos (o Sr. Za ca ri as pro tes ta) será como se não a ou vis se, e, se o sr. pre si -
den te per mi tis se, até se re ti ra ria do tri bu nal para não san ci o nar com sua
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pre sen ça esse fato. (Vo zes de apro va ção par tem do au di tó rio, a quem o sr. pre si -
den te im põe si lên cio.) 

O Sr. Cos ta Pin to mos trou com a Orde na ção Liv. 1. que o réu pre so 
pode ter de fen sor, em bo ra sem dar-lhe pro cu ra ção, por que era esse o cos tu me
an ti go; por tan to, es tan do o réu pre so, não no me an do pro cu ra dor, por co e rên cia 
de princí pio, vis to que não re co nhe ce a com pe tên cia do tri bu nal para jul gá-lo,
pode ser ad mi ti do de fen sor sem pro cu ra ção, por que a apli ca ção des te prin -
ci pio é a que mais se con for ma com a lei do Su pre mo Tri bu nal. Admi ti dos
as sim os de fen so res, pode-se-lhes li mi tar a de fe sa a cer tos e de ter mi na dos
pon tos? Enten de que não, e que de vem ter fa cul da de am pla na de fe sa, ain da
mes mo não con vi da dos nem au to ri za dos pelo réu. 

O Sr. Val de ta ro ob ser vou que ape nas pre ten deu cor ro bo rar a
as ser ção do sr. pro mo tor da Jus ti ça. Enten de que o tri bu nal nada tem que
ver nes te pon to com a or de na ção, por isso que a sua lei re gu la men tar é mu i to
mais mo der na. 

Len do os ar ti gos da lei de 18 de se tem bro de 1828, his toria o que
há a fa zer nos ter mos de qual quer jul ga men to. 

E con clui que, à vis ta des sa lei, fe i to o re la tó rio, este será con tes -
ta do pelo acu sa dor e pelo réu, ou seu pro cu ra dor; o sr. pre si den te já re co -
nhe ceu este prin cí pio, não dan do a pa la vra aos de fen so res para con tes ta rem 
o re la tó rio; as sim só res ta tor nar-se a ses são se cre ta para o tri bu nal po der
dis cu tir a ma té ria. 

O sr. pre si den te dis se que es ta va con ven ci do de que a ad mis são
dos de fen so res não foi con trá ria à lei, por que esta fala em de fen so res, e,
ad mi ti dos eles, é nes ta oca sião que o réu pode ter de fe sa, por isso con ce de a 
pa la vra a um dos de fen so res do réu, a quem pede que seja bre ve, por que o
tem po é li mi ta do. 

RESUMO DO DISCURSO DO SR. CONSELHEIRO

ZACARIAS DE GÓIS E VASCONCELOS

O sr. con se lhe i ro Za ca ri as diz que não só para obe de cer ao sr.
pre si den te, como por que o seu es ta do de sa ú de lhe não per mi te, não en tra rá
em lon go de ba te. 

Mas, an tes de en trar na ques tão ver ten te, pede per mis são para
agra de cer ao mes mo sr. pre si den te ao sr. mi nis tro Cos ta Pin to a ma ne i ra
por que in ter pre ta ram o di re i to de de fe sa. 

Con fes sa que lhe doeu a ex pres são do sr. pro mo tor da Jus ti ça,
que se jul gou au to ri za do a di zer que via o réu ro de a do de in tru sos; há ali
dois de fen so res, que com au to ri za ção do tri bu nal po dem de fen der o réu;
por tan to, não são in tru sos. 

A ques tão re li gi o sa que se agi ta no país, há mais de um ano,
pode ser en ca ra da por di ver sos as pec tos, e é as sun to para lar ga me di ta ção
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dos teó lo gos, es ta dis tas, ca no nis tas e fi ló so fos; é, pois, ma té ria tão vas ta,
que não pode ser tra ta da em toda a sua ple ni tu de. 

Há, po rém, um as pec to todo es pe ci al, é o ju rí di co; e é so men te
des te que o ora dor se vai ocu par, pro pon do-se exa mi nar, com o pro ces so
em mão, qua is os de li tos im pu ta dos ao Bis po de Olin da, qual a lei apli ca da
ao caso, e como se pro ce deu con tra o mes mo bis po em re la ção a es ses fa tos. 

Qual o de li to do bis po que se acha à bar ra do tri bu nal? 
Exa mi nan do o pro ces so, o ora dor en con tra ai o avi so de 27 de

se tem bro de 1873, or de nan do a ins ta u ra ção do re fe ri do pro ces so, e nes sa
peça anun ci am-se aba la das as ba ses da so ci e da de, a Cons ti tu i ção fe ri da de
mor te, os po de res ma jes tá ti cos con cul ca dos pela pre po tên cia epis co pal;
en fim, esse avi so é am plo, qua se que não há ar ti go no Có di go Cri mi nal em
que o Go ver no Impe ri al não jul gas se in cur so o Bis po de Olin da. 

Obe de cen do a esse avi so, é que o sr. pro cu ra dor da Co roa deu
sua de nún cia, na qual fir mou uma sé rie in fin da de cri mes co me ti dos pelo
re fe ri do bis po. 

Mas, pelo cor rer do tem po e com a re fle xão, apu rou-se a ver da de. 
De modo que em pou cos me ses o sr. mi nis tro da Jus ti ça, ser vin do

na pas ta do Impé rio, por es tar a ba nhos o res pec ti vo mi nis tro, man dou
ins ta u rar pro ces so ao Sr. Bis po do Pará, por um avi so la cô ni co, di zen do
sim ples men te que a ca u sa do pro ces so era não ha ver cum pri do a or dem do
go ver no. 

– Que pro gres so, ex cla mou o ora dor, des de 27 de se tem bro até 7
de no vem bro! 

A ver da de, pois, foi ga nhan do ter re no, e o ora dor es pe ra que, as -
sim cor no o pró prio go ver no mu dou de opi nião em tão pou cos me ses, re du -
zin do uma sé rie de de li tos que viu a prin cí pi os, a jus ti ça do tri bu nal fará es -
ca par des se mes mo de li to o Bis po de Olin da. 

Com efe i to, o Bis po de Olin da jul gou-se au to ri za do, no exer cí cio
de seu car go epis co pal, a lan çar a cen su ra de in ter di to à Irman da de do
San tís si mo Sa cra men to da Ma triz de San to Antô nio da Ci da de do Re ci fe;
essa ir man da de in ter pôs re cur so para o go ver no; o re cur so ob te ve pro vi -
men to; o go ver no ex pe diu or dem ao bis po para le van tar o in ter di to, e o bis po
não o le van tou. Eis a ca u sa úni ca do pro ces so, não há ou tra, o ora dor ape la
para o li be lo. 

Diz ele: “Pro va rá que o réu de cla rou for mal e obs ti na da men te
que não cum pria a or dem do Go ver no Impe ri al, dan do pro vi men to ao re cur so 
à Co roa etc.” 

Há, por tan to, só esse fato, e o ora dor afi an ça que o sr. pro mo tor
da Jus ti ça não é ca paz de apre sen tar ou tro. 

Ain da hoje o ora dor leu no Jor nal do Co mér cio um ar ti go trans cri -
to da Na ção, em que se diz que esta ques tão é su ma men te po lí ti ca, que o
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Su pre mo Tri bu nal pode hoje de ci dir a con ten da eter na en tre o po der ecle -
siás ti co e o ci vil. Isto é, se o Bis po de Olin da for con de na do, fi ca rá a igre ja
su bor di na da ao Esta do; se for ab sol vi do, fi ca rá o Esta do su bor di na do à
Igre ja. 

O ora dor diz que é uma im pru dên cia re ma ta da por a ques tão
nes te ter re no; su pu nha que os no bres jul ga do res ti nham por fim de ci dir
uma ques tão mu i to sim ples, qua is quer que se jam suas opi niões; mas o
go ver no en con tra aqui ma té ria de alta po lí ti ca, e pen sa que o Su pre mo
Tri bu nal vai de ci di-la. 

O em pe nho do ora dor é sim pli fi car a acu sa ção, e o do no bre
pro mo tor da Jus ti ça foi con fun di-la. 

O Bis po de Olin da não le van tou o in ter di to, por que isso se ria um 
ato que o ful mi na ria; sen do ma té ria pu ra men te es pi ri tu al, obe de cer ao
go ver no ci vil era de cli nar da sua com pe tên cia, era sub me ter por ato seu a
Igre ja ao Esta do, era uma re nún cia do ca to li cis mo. 

Ao con trá rio, de so be de cen do ao go ver no ci vil, como de so be de ceu,
ar ris ca va-se a ser pro ces sa do, pre so e per se gui do, como foi; e isso é um
he ro ís mo, e se não o é, ex cla ma o ora dor, man dem ape ar dos al ta res a to dos 
aque les a quem ve ne ra mos, por que obe de ce ram, à Igre ja con tra Cé sar. 

To dos sa bem que a fa cul da de de sus pen der ex in for ma ta cons ci en tia
é usa da pelo bis po em se gre do e em re ser va e, ten do pro ce di do o Bis po de
Olin da em re ser va com re la ção a um pá ro co he si tan te, não pode o pro mo tor 
da Jus ti ça di zer que o bis po as sim pro ce deu, por que esse pá ro co he si ta va
em obe de cer ou não à or dem. 

Como é, pois, que o li be lo diz que o Bis po de Olin da em pre ga va
a sus pen são ex im for ma ta cons ci en tia como meio de co a gir os pá ro cos a obe -
de cer a ele bis po e não ao go ver no? 

Mas, ad mi tin do-se que as sim fos se, ad mi tin do-se que al gum
pá ro co de ge ne ra do se unis se a Cé sar con tra a Igre ja numa ques tão que é da
igre ja e não de Cé sar, o que se ria isto? Se ria ain da o fato da de so be diên cia
re sol vi da pelo bis po. 

To dos os pá ro cos ade ri rão ao pro ce di men to do bis po. Assim
como os bis pos não po di am se pa rar-se da Igre ja, tam bém os pá ro cos não
po di am se pa rar-se do seu pas tor. Deve-se, por tan to, apla u dir o pá ro co que
nes ta emer gên cia está com o bis po, e não aque les que por ter ror pre fe rem o
Esta do à Igre ja. O 2º ar ti go, por tan to, não é novo; foi e é só um. 

Para ser bre ve sim pli fi ca rá di zen do que não há no pro ces so do
Bis po de Olin da se não um fato, o de não ter cum pri do a or dem do Go ver no 
a res pe i to da in ter di ção. 

Há ain da no li be lo uma as ser ção que não pode de i xar de apre ci ar, 
por isso que a Cons ti tu i ção não foi in frin gi da de modo al gum. 
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O Có di go Cri mi nal é mu i to ex plí ci to na clas si fi ca ção dos de li tos
e para mos trar a sem ra zão do no bre Pro mo tor da Jus ti ça, pede li cen ça ao
sr. pre si den te para ler o có di go. 

A par te se gun da do có di go que tra ta dos cri mes pú bli cos se gue-se
o tit. 1º com três ca pí tu los. 

(Lê os ca pí tu los 1º e 2º) 
A vis ta dis to não pode ne nhum mem bro do tri bu nal di zer que

no fato des cri to há in fra ção da Cons ti tu i ção. 
Empe cer, em ba ra çar a exe cu ção de uma de ter mi na ção de um po der

po lí ti co, não é con tra ri ar a for ma do go ver no. Esse fato, como que rem
clas si fi cá-lo, de i xa a Cons ti tu i ção in tac ta; a for ma do go ver no não é al te ra da, a
ma jes ta de do Rei não é ofen di da. 

De po is há um gran de erro da par te do pro mo tor da Jus ti ça,
quan do diz que se in frin giu a Cons ti tu i ção. Não, não se in frin giu a Cons ti -
tu i ção; se a Cons ti tu i ção está in frin gi da, não é por este fato, será por ou tros
em que a bre vi da de que o sr. pre si den te re co men dou não per mi te nem de
leve to car. 

Pen sa que o tri bu nal já está bas tan te es cla re ci do, que à vis ta do
li be lo não se tra ta se não de um fato, que é o não cum pri men to da or dem do 
go ver no. 

Vai ver ago ra qual é a lei e qual é a pena para esta fal ta. 
Há no país uma lei es pe ci al para o caso em que o bis po não cum pra

a or dem do go ver no. É o De cre to de 28 de mar ço de 1857. Não há ou tra lei;
este de cre to, que foi ato do go ver no, e ex pe di do, não em vir tu de de au to ri -
za ção le gis la ti va, mas em vir tu de do art. 102, § 12 da Cons ti tu i ção, foi ace i to 
pelo pais por tal modo, que se ini ci ou na Câ ma ra uma lei para re vo gar o
ci ta do de cre to. Esta lei pas sou na Câ ma ra Tem po rá ria, mas caiu no Se na do,
e, por tan to, aque le de cre to é uma lei or gâ ni ca. Pen sa que o Pro mo tor da
Jus ti ça não pode con tes tar esta as ser ção. Pois bem, o que de ter mi na o art. 24 
des sa lei or gâ ni ca? de ter mi na. (Lê.) 

Logo há uma lei es pe ci al para o caso es pe ci a lis si mo em que o
Bis po re cu se cum prir uma or dem do Go ver no. E a .pe na li da de que se apli ca 
é. (Lê.) 

Nada há mais cla ro do que isto. O re gu la men to não só pre vi ne o
caso do bis po não que rer cum prir a or dem em ma té ria es pi ri tu al, por que
tra ta-se de ma té ria es pi ri tu al, como de cla ra a pena com que deve ser pu ni do
o bis po que re in ci dir no não cum pri men to da lei. 

A de so be diên cia está clas si fi ca da no art. 128 do Có di go Cri mi -
nal; tem como pena 6 dias a dois me ses de pri são. O Con se lho de Esta do
nes se fa mo so pa re cer, que tem ser vi do de base a to dos os atos do go ver no, de -
clara expli ci ta e ca te go ri ca men te que o úni co fato, a que o go ver no se po dia
socor rer, era a de so be diên cia. Foi por isso que o mi nis tro do Impé rio, não
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obs tan te ser tão di fu so no seu avi so, não se ser ve de ou tra pa la vra que não
seja de sobedi en te, e é por isso (e lou vo res se jam da dos) que o mi nis tro da
Jus ti ça, inte ri na men te do Impé rio, ex pres sa men te de ter mi nou que o pro -
ces so fos se fe i to so men te sob esta base. 

Não quer en trar na in da ga ção dos mo ti vos por que se pede a
pena li da de do art. 96, nem tam pou co no da que les por que se me teu o Bis po 
a bor do de um pe que no va por que se guia para o Rio de Ja ne i ro. A Cons ti tuição
man da que se dêem pri sões are ja das e lim pas aos pre sos, e não sabe por que 
se con ser va um bis po dois me ses no ar se nal, em um lu gar onde nin guém
pode ha bi tar, nem mes mo um lobo do mar, nem mes mo um ofi ci al de Marinha, 
pois que as ma té ri as fe ca is são le va das por de ba i xo das ja ne las do apo sen to
onde está pre so o bis po. A com pa nhia City Impro ve ment ha via-se com -
prometi do a fa zer das ma té ri as fe ca is me i os para ser vir à agri cul tu ra, mas
tendo fa lha do essa es pe cu la ção, ela não tem cum pri do tam bém a cláu su la, a 
que se obri gou, de de sin fe tar aque les lu ga res, de modo que to ma ram-se ina bi -
táveis, e só uma sa ú de de trin ta anos po de rá re sis tir a tan to. 

Dis se ram que o bis po fora para ali por or dem do pre si den te do
Tri bu nal, mas acha que essa or dem não po dia par tir de um ma gis tra do e de 
um ho mem de co ra ção como é o Sr. Pre si den te. Não quer sa ber se hou ve
pro pó si to de mar ti ri zar o bis po. (Ru mor nas ga le ri as.) 

O ora dor es pe ra que as pes so as que hon ram a dis cus são com a
sua as sis tên cia con ser va rão o si lên cio, quer apro vem, quer re pro vem o teor
da de fe sa. 

Diz que, des de que há uma lei para o caso de de so be diên cia, o
li be lo er rou cras sa men te apli can do-lhe o art. 69 do Có di go. 

Há de so be diên cia to das as ve zes que a or dem é apre sen ta da a
al guém para a cum prir e esse al guém se re cu sa ao cum pri men to. Re cu san do, 
po rém o in di ví duo, não obs ta, nem em ba ra ça, como diz o art. 24 do de cre to
ci ta do. 

Pela re cu sa do em pre ga do ecle siás ti co não há em ba ra ço por que
a lei pre viu este caso; exis te o juiz de Di re i to para dar cum pri men to; por tan -
to, não cum prir o bis po a or dem do go ver no, não im pe de os seus efe i tos. 

É ver da de que o juiz de Di re i to, re ce ben do a or dem de por as
opas e as ca pas nos om bros dos ma çons para as sis ti rem ao cul to, ca í ra no ri dí -
cu lo, por isso que, sen do ma té ria pu ra men te es pi ri tu al, o po der ci vil não
pode in ter vir ou de ter mi nar cou sa al gu ma sem tor nar-se ri dí cu lo. O go ver no
viu-se em apu ros por que re co nhe ceu que o Juiz de Di re i to não era apto
para pôr opas nas cos tas de ma çons e obri gar pá ro cos a exer cer as suas fun -
ções. 

O art. 96 com a fra se – em ba ra çar ou obs tar – su põe uma or dem
dada de qual quer na tu re za, vi o len ta ou não vi o len ta, com que al guém, seja
ou não au to ri da de, pro cu ra es tor var a ação do po der; mas quan do o es tor vo 
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que apa re ce é sim ples men te a ne ga ção de con cor rer para o cum pri men to de 
um ato de or dem do go ver no, não tem ra zão de ser a apli ca ção do ar ti go. 

Não pode tam bém de i xar de fa lar das cir cuns tân ci as agra van tes. 
O li be lo pede o grau má xi mo do cri me do art. 96 com as cir cuns -

tân ci as agra van tes que apon ta, sen do a pri me i ra - re in ci dên cia. 
Ora, como se diz isto, quan do to dos sa bem que o Bis po de Olin da é 

o pri me i ro acu sa do por um fato igual? Se o bis po vol tan do à sua di o ce se,
como es pe ra que den tro em pou co o fará, co me tes se fato idên ti co, en tão
re in ci di ria. É por tan to ima gi ná ria esta cir cuns tân cia da re in ci dên cia. 

Ou tra cir cuns tân cia agra van te lem bra da no li be lo é a do art. 16, § 
10 – abu so de con fi an ça. Na opi nião do ilus tre pro mo tor de Jus ti ça, o bis po,
que não cum pre uma or dem do go ver no, abu sa da sua con fi an ça; mas onde 
está esse prin cí pio? 

Pois um prín ci pe da Igre ja, no me a do pelo pon tí fi ce, fal ta à con fi an ça 
que deve ao go ver no cum prin do uma or dem da que le? De cer to que não.
Não há con tra di ção mais ma ni fes ta e de plo rá vel. Se o no bre Bis po de Olin da, 
ao re ce ber o seu emi nen te car go, en ten des se que ele era da con fi an ça do
go ver no, de cer to o não ace i ta ria. 

Se o pro ce der dos bis pos de pen des se de uma ou tra di re ção que
não fos se a de Roma, a uni da de da igre ja es ta va que bra da em mil frag men tos
e de pen de ria do sa bor e do gos to de cada in di ví duo que fos se Mi nis tro do
Impé rio. 

Qu an do se sen tas se nas ca de i ras do go ver no um mi nis tro ca tó li co
como o Mar quês de Olin da, a uni da de da igre ja con ti nu a ria inal te rá vel;
mas, quan do se sen tas se ali ou tro, que só ti ves se o ca to li cis mo nos lá bi os e o 
pro tes tan tis mo no co ra ção, a uni da de da Igre ja se ria que bra da; e como o
ca to li cis mo não pode pres cin dir da uni da de da Igre ja, é evi den te que os Bis pos 
só têm que cor res pon der à con fi an ça da que le que os no me ou. 

Mas, di zem, os bis pos são em pre ga dos pú bli cos, por que re ce bem 
côn gru as! 

De ma ne i ra que o sr. pro mo tor da Jus ti ça, os mem bros des te
tri bu nal, de vem obe de cer ao go ver no, por que to dos re ce bem or de na dos ou
sub sí di os. Se o bis po de Olin da, que re ce be uma côn grua, deve obe de cer ao
go ver no, os de pu ta dos, se na do res e to dos os ou tros que re ce bem pe los co fres
pú bli cos de vem obe de cer-lhe tam bém. 

O ora dor vol ta ao úni co fato que se pode lan çar em ros to ao Bis po 
de Olin da, e pede que se aten da à que não está ar gu men tan do como ju rí di co,
mas como re ga lis ta, como ci da dão que re co nhe ce as leis que te mos, que se
re ser va o di re i to de cen su rá-las, mas que as res pe i ta en quan to fo rem leis.
Qual foi o fato cri mi no so do Sr. Bis po de Olin da? Foi a de so be diên cia em
não ter cum pri do as or dens do go ver no. 

626 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



A mis são de Roma dis se que o Sr. Bis po de Olin da pro ce deu com 
se ve ri da de, com ex ces so de zelo; o go ver no re co nhe ceu, por tan to, que o Sr.
Bis po es ta va no ter re no es pi ri tu al. 

Hoje a ques tão é so men te esta. Se gun do o De cre to de 28 de mar ço
de 1857, des de que o as sun to era es pi ri tu al, an tes da in ter po si ção do re cur so à
Co roa, ha via o re cur so para o po der es pi ri tu al; mas não hou ve nada dis to.
O go ver no man dou ins ta u rar pro ces so, sem re cor rer ao po der es pi ri tu al;
por tan to, vi o lou o ar ti go da lei a que se re fe re o ora dor. Ora, se a or dem era
ile gal, o sr. bis po es ta va no di re i to de de so be de cer, por que a nos sa lei o
per mi te. 

Vai ter mi nar; mas an tes de fazê-lo, ob ser va que mu i to er ra do an dam 
aque les que atri bu em á fal ta de res pe i to ao tri bu nal à de cli na tó ria pro fe ri da
pelo sr. bis po. 

Qu an do se nega a com pe tên cia, não há idéia de in sul to àque le de 
cuja com pe tên cia se du vi da; do con trá rio, não ha ve ria o di re i to de in ter por
re cur sos. Na opi nião do ora dor, é cla ra a lei de 18 de agos to de 1851, que
es ta be le ceu para este tri bu nal a com pe tên cia de co nhe cer dos cri mes de
bis pos e ar ce bis pos, de cla ran do ex pres sa men te que isto só se re fe ria aos
cri mes que não fo rem me ra men te ecle siás ti cos. Para mos trar a es pi ri tu a li -
da de da ques tão su je i ta, não pre ci sa vol tar atrás: lou va-se na opi nião do
go ver no. Se o go ver no ti ves se au to ri da de para le var o seu in tu i to por di an te,
de cer to não re cor re ria a Roma. Este re cur so foi uma con fis são ma ni fes ta do
seu erro. O go ver no con fes sou-o, bem como o de que usa ra me i os tor tu o sos.

Bem an da ria o go ver no, se, an tes do pro ces so, ti ves se re cor ri do a 
Roma; mas, re cor ren do de po is, co lo cou o Con se lho de Esta do e o tri bu nal
em sé ri os em ba ra ços. O bis po foi pro ces sa do por não le van tar o in ter di to;
di zem ago ra que ele vai le van tá-lo; para que, pois, o pro ces so? É pre so por
ter cão e pre so por não ter cão. Re pe te ain da que o tri bu nal é in com pe ten te
para jul gar os bis pos em ma té ria es pi ri tu a is. 

Se gun do a Cons ti tu i ção, não bas ta que uma lei abra a com pe tên cia
a um tri bu nal para jul gar de cer tos cri mes; é pre ci so tam bém que mar que as 
for mas do pro ces so, e não as ha ven do mar ca das para o atu al, é cla ra e
ma ni fes ta a in com pe tên cia do tri bu nal. 

RESUMO DO DISCURSO DO SR. SENADOR

CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA

O Sr. Cân di do Men des pede a pa la vra. 
O sr. pre si den te ob ser va que não pode ha ver mais de um dis cur so. 
O Sr. Cân di do Men des diz que a de fe sa não está com ple ta. (Vozes

do pú bli co: – Está, está!) e que pre ci sa fa lar em al guns pon tos que o seu
cole ga não to cou. 
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O sr. pre si den te de cla ra que para isso dá-lhe a pa la vra, ro gan -
do-lhe que seja bre ve. O Sr. Cân di do Men des, como o seu co le ga, co me ça
agra de cen do ao sr. pre si den te e ao tri bu nal a con ces são que lhe fi ze ram, ad mi -
tin do-se como de fen so res do ilus tre Bis po de Olin da, por que, con quan to o
tri bu nal fos se obri ga do a dar de fen sor ao réu, mes mo a seu pe sar, po dia ne -
gar-lhes a fa cul da de que lhes deu. 

O ora dor e o seu co le ga es tão ali, como se o pró prio tri bu nal os
ti ves se de sig na do; con si de ram-se per fe i ta men te no me a dos, e não de fen so res
in tru sos. 

(O sr. pre si den te pede ao ora dor que se cin ja à ma té ria). 
O Sr. Cân di do Men des, an tes de en trar na ma té ria, não pode de i xar 

de pro tes tar con tra a de ci são ul ti ma men te to ma da pelo tri bu nal. 
O seu co le ga apre ci ou a ques tão pelo exa me do li be lo, e sob o

pon to de vis ta re ga lis ta; o ora dor vai apre ciá-la con for me a de fe sa apre sen -
ta da na oca sião da pro nún cia, isto é, a fal ta de com pe tên cia no tri bu nal para 
este jul ga men to. 

Qu an do o nos so país se or ga ni zou, o po der cons ti tu in te ela bo rou 
uma Cons ti tu i ção bem co or de na da, e que fe liz men te ain da hoje nos rege.
No art. 5º des sa Cons ti tu i ção se de cla rou que a re li gião que os bra si le i ros
re ce be ram de seus pais con ti nu a ria a vi go rar no Esta do em que se acha va
en tão. Por con se qüên cia, toda a le gis la ção ca nô ni ca, que rege a Igre ja por tu -
gue sa, sub sis te na Lei de 20 de ou tu bro de 1823. 

Se, pois, a le gis la ção ca nô ni ca exis te, e é obri ga tó ria tan to para os 
bis pos como para qual quer bra si le i ro da mes ma co mu nhão, é cla ro que ain da 
hoje deve ser ob ser va da. Ora, pela le gis la ção ca nô ni ca, o bis po pres ta o
ju ra men to, que se cha ma pro fis são de fé – do Papa Pio IV, de 1764. 

Por esse ju ra men to o bis po é obri ga do a obe de cer não só a le gis -
la ção da Igre ja cha ma da con cí li os, mas a to das as cons ti tu i ções, e po si ti va -
men te ao Con ci lio de Tren to. Na Se ção 24, Cap, V, se diz que o bis po é su je i ta 
nos ca sos ma i o res ao jul ga men to do sumo pon tí fi ce e nos me no res ao jul ga -
men to dos con cí li os po vin ci a is. 

Se o bis po jura obe de cer a es tas cons ti tu i ções, como obri gá-lo á
vir res pon der a um tri bu nal se cu lar? 

A Cons ti tu i ção, além dis to, no art. 74, de cla ra que ne nhu ma al te -
ra ção se fará no que ali se acha es ta be le ci do, sem re for ma da mes ma Cons ti -
tu i ção. 

Ora o § 5º ga ran te a li ber da de de cons ciên cia, e se exis te esta lei
fe i ta an te ri or men te, e que diz res pe i to á cons ciên cia, como é que uma lei fe i ta 
por uma le gis la tu ra or di ná ria pode em ba ra çar o que se acha es ta be le ci do
an te ri or men te? Note-se bem que não se tra ta de um as sun to de pe que na
im por tân cia; é um as sun to que fere não só os di re i tos do sumo pon tí fi ce,
como tam bém o dos pró pri os ca tó li cos, por que o Esta do, que ren do in ter vir
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na le gis la ção, vai fe rir um di re i to que a Cons ti tu i ção re co nhe ce, que não se
pode fe rir sem uma de ci são cons ti tu in te, e não por meio de unta le gis la tu ra
or di ná ria. 

Nes tas con di ções, per gun ta o ora dor, em que é cul pa do o Sr. Bis po, 
se pe las Bu las que ele re ce beu do Go ver no é obri ga do a obe de cer ao ju ra -
men to que pres tou, ju ra men to re co nhe ci do pelo pró prio go ver no? 

Além da fal ta de fór mu las para o pro ces so, há ain da uma ob ser -
va ção mu i to im por tan te. 

A nos sa Cons ti tu i ção foi ela bo ra da por dis tin tos ju ris con sul tos,
que sa bi am mu i to bem o que iam fa zer. Não se tra ta na Cons ti tu i ção se não
do re gi me da so ci e da de ci vil en tre nós. 

Ali não se fala se não nos em pre ga dos pú bli cos ci vis ou mi li ta res; 
nun ca se tra ta de em pre ga dos ecle siás ti cos, por que aque les ju ris con sul tos
sa bi am mul ta bem que o cle ro per ten cia a ou tra ju ris di ção. 

Por tan to, o Rev mo. bis po pro ce deu mu i ta bem, opon do-se a este
pro ces so, por que em obri ga ção de sus ten tar o ju ra men to que pres tou. Se a
ques tão se li mi tas se ao art. 128, se ria su je i ta ao Con cílio Pro vin ci al: mas
re fe rin do-se tam bém ao art. 96, já o con cí lio não pode in ter vir. 

Uma le gis la tu ra or di ná ria é que dis se: o que é tem po ral é do po der
ci vil, o que é es pi ri tu al é do po der ecle siás ti co; e de ma is, como é que uma
lei fe i ta des ta ma ne i ra pode au to ri zar um tri bu nal ci vil a dis cri mi nar o que
é tem po ral do que é es pi ri tu al. A le gis la ção an ti ga diz que o que era es pi ri -
tu al, era do es pi ri tu al, e o que era ane xo ao es pi ri tu al, em bo ra tem po ral,
tam bém per ten cia àque le po der: por tan to não é um tri bu nal nas con di ções
des te, que pode tra çar as ra i as do que é es pi ri tu al ou tem po ral. Ou tro ra
fa zia-se por meio de con cor da tas; os Reis en ten di am-se com o po der es pi ri tu al;
mas de i xar isto ao ar bí trio de um tri bu nal qual quer para re gu lar o que é
tem po ral e o que é es pi ri tu al, é a per da de qual quer re li gião, e será o sa cri fí cio
de to cas elas. 

A com pe tên cia lhe pa re ce, por tan to, que não exis te da par te do
tri bu nal, e nes ta oca sião seja-lhe per mi ti do fa zer uma ob ser va ção a res pe i to
da de so be diên cia do bis po. 

Ou tro ra o po der ci vil par meio de car tas ro ga tó ri as, cha ma va o
po der ecle siás ti co; se o ecle siás ti co via que não ti nha ra zão na re cu sa, ten dia;
se o Ecle siás ti co re a gia e não se que ria su je i tar, o po der ci vil, quan do não
que ria rom per com o po der ecle siás ti co, aco mo da va-se; mas se que ria rom per,
en tre ga va-o às tem po ra li da des. Isto não que ria di zer que o bis po era cri mi -
no so; era ape nas um dos me i os de que o po der ci vil usa va para obri gar o
bis po a fa zer o que ele de se ja va. Cada um dos po de res obra va nas ra i as da
sua ju ris di ção. 

Qu an do se re u ni ram as cor tes em 1820, e quan do já des pon ta va
com for ça a dou tri na da oni po tên cia do Esta do, quan do o Esta do pa gão de
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ou tro ra po dia tudo, fez-se a lei de 21 de maio. De sa pa re ce ram en tão as car tas
ro ga tó ri as. Mas ve ja mos o que nes ta lei se de ter mi na quan to á pe na li da de
que hoje se quer im por, (Lê.) 

Não se mar ca pena al gu ma. Veio de po is o De cre to de 1838, Que
uni ca men te par tiu do Po der Exe cu ti vo, sem san ção ne nhu ma le gis la ti va, e
im pôs a pena do art. 128 do Có di go, isto é, a pena de de so be diên cia. Mas,
com que di re i to? 

A lei ,do re cur so à Co roa é de 21 de maio. Não há nela pena, não
há, pois, cri me al gum de de so be diên cia; isto é uni ca men te ar bí trio do Po der 
Exe cu ti vo. O Có di go é po si ti vo: diz que não ha ve rá cri me ou de li to sem
uma lei an te ri or que o qua li fi que. Não hou ve an tes da Cons ti tu i ção lei que
qua li fi cas se cri me a ne ga ção do bis po. 

O bis po, por con se qüên cia, não co me teu cri me quan do cum priu
o seu de ver: cri me pra ti ca ria ele se fal tas se ao ju ra men to que pres tou às leis
da igre ja, ju ra men to que é su pe ri or ao que pres tam ao po der ci vil, por que o
ju ra men to pres ta do ao po der ci vil é sem pre su bor di na do ao pri me i ro; por
isso que não pode ha ver lei em país ca tó li co que es te ja em con tra di ção com
as leis re li gi o sas. 

Não há, por tan to, lei mar can do pena para a de so be diên cia do
bis po. 

O Bis po de Olin da, quer como ecle siás ti co, quer como ci da dão,
cum priu as leis ecle siás ti cas, cum priu as leis ci vis. O go ver no é que em ba ra çou 
a ques tão que se dis cu te, pelo mau an da men to que lhe deu. O go ver no, que 
não ad mi te bu las sem o be ne plá ci to, que ria en tre tan to que o bis po pu ses se
em exe cu ção uma sim ples car ta. 

Com pre en de a po si ção an gus ti o sa em que o tri bu nal se deve
achar, não por que não o re pu te pos su í do des te va lor cí vi co que é su pe ri or
ao va lor mi li tar; vê de um lado o go ver no ar ma do do seu po der, e to dos
sa bem que nes te país o go ver no pode re du zir a nada o ma gis tra do, e por
ou tro lado vê o tri bu nal lu tan do com ou tra for ça, e for ça tão te mí vel como a 
do Go ver no, se não mais, es ses es cri bas que inun dam a cor te e as pro vín ci as, 
ater ran do a to dos e tudo com a sua lin gua gem vi o len ta, pe din do o cru ci fi -
ca men to des te dig no már tir do Gól go ta. 

(Vo zes nas ga le ri as: apo i a dos, mu i to bem, mu i tos não apo i a dos.) 

O sr. pre si den te re co men da aten ção. 
Ter mi nan do diz: 
“Se nho res, vós que sois ho mens, que sois ci da dãos aman tes da

vos sa pá tria, que sois pais de fa mí lia es tre me ci dos, que sois ca tó li cos, que
cum pri fi el men te os di ta mes da nos sa ama da re li gião; vós que sois, em
suma, os ma gis tra dos mais ele va dos do pais e pro cu ra is re sol ver esta questão
com a ma i or cal ma e sa be do ria, e que, além dis to, es ta is, pela vos sa ida de,
pró xi mos a dar con ta àque le que, jul ga do ini qua men te pe los ho mens há de
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jul gar-vos a vós e a to dos os po de ro sos da ter ra ten des nes tas cir cuns tân ci as 
dois ca mi nhos a se guir: se pon do os olhos em Deus na lei e na ciên cia,
absol ver des o pa ci en te, os vos sos no mes se rão ins cri tos nos li vros da imor -
tali da de, e vos sa me mó ria atra ves sa rá os sé cu los, ben di ta não só pe los
homens da nos sa cren ça, mas por to dos os ho mens de co ra ção; se, po rém,
infe liz men te, se guir des ou tro ca mi nho, te re is os apla u sos de mo men to,
dados por aque les que que rem cru ci fi car este már tir (apon ta para o réu),
mas não po de re is con tar se não com a se ve ri da de da his tó ria nes te mun do e
im plo rar a in fi ni ta mi se ri cór dia di vi na no ou tro.” 

(Vo zes nas ga le ri as; mu i to bem, apo i a dos, mu i tos não apo i a dos.) 

Pou co de po is de uma hora da tar de, o sr. pre si den te de cla rou
que ia ter lu gar a ses são do jul ga men to, man dan do re ti rar o Sr. Bis po de
Olin da e to dos os es pec ta do res. 

As 3 ho ras e 40 mi nu tos abriu-se de novo o tri bu nal, e o sr. pre si -
den te pro ce deu á vo ta ção no mi nal. 

Os sr. mi nis tros Cos ta Pin to, Val de ta ro, Vi la res, Si mões da Sil va,
Ba rão de Mont ser ra te e Ve i ga de cla ra ram que con de na vam o réu no grau
mé dio do art. 96 do Có di go Cri mi nal. 

O sr. mi nis tro Albu quer que de cla rou que só jul ga va o réu incurso
no cri me de de so be diên cia. 

E o sr. mi nis tro Ba rão de Pi ra pa ma de cla rou que vo ta va pela
nu li da de do pro ces so e pela in com pe tên cia do Su pre mo Tri bu nal para jul gar
em ca u sa pu ra men te es pi ri tu al; mas como não ven ceu a sua opi nião, ab sol via
o réu. 

Fi cou, por tan to, con de na do o Sr. Bis po de Olin da no grau mé dio
do art. 93 do Có di go Cri mi nal (qua tro anos de pri são com tra ba lho). 

O sr. pre si den te le van tou a ses são ás 3 ho ras e cin qüen ta minutos
da tar de. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 228-231. 
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109.13 – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DE  D. VITAL
 (21 FEVEREIRO 1874) 

Nº 163. – Exa mi na dos e re la ta dos es tes au tos cri mes en tre partes:
de nun ci an te, o pro mo tor da Jus ti ça, e de nun ci a do, o Bis po
de Olin da; fe i to o re la tó rio na for ma da lei e ob ser va das as

suas dis po si ções. 
Aten den do que as ir man da des são ins ti tu i ções de na tu re za mis ta,

para cuja exis tên cia con cor rem o po der tem po ral e o es pi ri tu al, sen do os
res pec ti vos com pro mis sos or ga ni za dos pe los fun da do res, apro va dos pe los
pre la dos na par te es pi ri tu al e con fir ma dos pelo go ver no ou pe las as sem -
bléi as Pro vin ci a is (Lei de 22 de se tem bro de 1828, art. 2º, § 11, e as sim são
su je i tos à ju ris di ção ecle siás ti ca na par te es pi ri tu al e à ci vil e tem po ral em
to das as ou tras dis po si ções. 

Aten den do a que os re qui si tos que de vem ter as pes so as para
po de rem per ten cer a tais as so ci a ções, não fa zem ob je to da na tu re za es pi ri tu al. 

Aten den do a que sen do in dis pen sá vel, além da von ta de dos
fun da do res, o con cur so dos dois po de res para a de cre ta ção da lei que tem
de re ger tais ins ti tu i ções e mar car os di re i tos e obri ga ções de seus mem bros, 
não po dem elas ser re for ma das ou al te ra das só por um dos dois po de res
sem o con cur so do ou tro e in ter ven ção da ir man da de. (Re so lu ção de Con sul ta, 
de 15 de Ja ne i ro de 18671.) 

Aten den do a que a de cla ra ção de in ca pa ci da de de cer ta clas se ou 
in di ví du os de per ten ce rem a tais as so ci a ções por mo ti vos não de cla ra dos
nos res pec ti vos com pro mis sos im por ta re for ma ou al te ra ção de les. 

Aten den do a que o acu sa do or de nou à mesa da Irman da de do
San tís si mo Sa cra men to da Fre gue sia de San to Antô nio, que ex pe lis se do
seu grê mio um in di ví duo cer to e de ter mi na do, por per ten cer à so ci e da de
ma çô ni ca, per mi ti da pe las leis do Impé rio e bem as sim, to dos os mais ir mãos 
que es ti ves sem no mes mo caso. 

Aten den do que, re cu san do-se a ir man da de a cum prir tal or dem,
por con trá ria ao com pro mis so, o acu sa do ful mi nou con tra a mes ma a pena



de in ter di to, sem pro ce der a qua is quer in for ma ções e sem mes mo ou vir os
in te res sa dos. 

Aten den do que as sim pro ce den do, o acu sa do usur pou a ju ris di ção
e po der tem po ral, e mais, usou de no tó ria vi o lên cia no exer ci do do po der
es pi ri tu al, pos ter gan do, na im po si ção da gra vís si ma pena de in ter di ção, o
di re i to na tu ral e os câ no nes re ce bi dos na igre ja bra si le i ra, que não con sen tem
que al guém seja con de na do sem ser ou vi do e ob ser va do os ter mos da de fe sa. 

Aten den do que, in ter pos to o re cur so à Co roa, au to ri za do pelo
De cre to. nº 1.911, de 28 de mar ço de 1857, em con for mi da de com a le gis la ção
an te ri or, o acu sa do re cu sou res pon der a ele, des co nhe cen do sua le ga li da de, 
e sen do de ci di do o mes mo re cur so, e trans mi ti da ao acu sa do a re so lu ção
im pe ri al para cum pri-la, não só de i xou de o fa zer, como tam bém, in ci tou os 
vi gá ri os a que igual men te de i xas sem de cum pri-la, ame dron tan do-os com a 
pena de sus pen são ex in forr na ta cons ci en tia, de que fora ví ti ma um que se
mos trou he si tan te. 

Aten den do que o acu sa do, como em pre ga do pú bli co (Ato Adi ci o nal 
à Cons ti tu i ção do Impé rio, art. 10 § 7º ), em sua ele va da po si ção de ve ria ser
pron to e so lí ci to em cum prir e fa zer cum prir pe los seus su bor di na dos as
leis do país, mais gra ve se tor nou a sua for mal re cu sa e obs ti na ção à or dem
le gal, che gan do até a con si de rar como he ré ti ca a ma té ria do re cur so à Co roa 
e o pla cet (seu ofí cio de 6 de ju nho de 1873). 

Aten den do, fi nal men te, que, pe las ra zões ex pos tas, a pre sen te
ca u sa é da al ça da do tri bu nal, e que o acu sa do com o seu pro ce di men to
im pe diu e obs tou os efe i tos da de ter mi na ção do Po der Exe cu ti vo con ti dos
na que las re so lu ções, como se acha ple na men te pro va da dos au tos, jul gam
que o bis po D. Vi tal Ma ria Gon çal ves de Oli ve i ra tem in cor ri do na pena do
art. 96 do Có di go Cri mi nal, e o con de nou a qua tro anos de pri são com
tra ba lho e cus tas. 

Rio de Ja ne i ro, 21 de fe ve re i ro de 1874 – Bri to, pre si den te – Ve i ga
– Vi la res – Si mões da Sil va – Val de ta ro – Ba rão de Mon te ser ra te – Cos ta Pin to.
Vo tei por es tes fun da men tos e por ou tros de du zi dos na dis cus são. – Ba rão
de Pi ra pa ma. Jul guei não só nulo o pro ces so pela in com pe tên cia para jul gar
a ca u sa pu ra men te es pi ri tu al, como é ex pres so na Lei de 28 de agos to de
1851, como tam bém por não se achar pres cri ta e re gu la da a for ma do pro ces so
para o jul ga men to dos bis pos. Mas como isto não se ven ceu, ab sol vo o acu -
sa do, por não ha ver lei al gu ma pe nal apli cá vel à es pé cie em ques tão. – Albu -
quer que. Vo tei pela pena de de so be diên cia do art. 128 do Có di go Cri mi nal, por 
de i xar de cum prir a de ci são do re cur so, ma té ria prin ci pal do avi so que de ter -
mi nou a de nún cia. 

Extra í do de REIS, Antônio Ma nu el dos. O bis po de Olin da pe ran te a His tó ria. Rio de Ja ne i ro, 1978. 
Págs. 271-273.
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109.14 – ANISTIA DOS BISPOS DE OLINDA 
E DO PARÁ –  DECRETO Nº 5.993

 (17 SETEMBRO 1875)

DECRETO Nº 5.993, DE 17 DE SETEMBRO DE 1875

Con ce de anis tia aos bis pos, go ver na do res e ou tros ecle siás ti cas das
di o ce ses de Olin da e do Pará. 

To man do em con si de ra ção a pro pos ta que me fez o meu Con se -
lho de Mi nis tros, e ten do so bre ela ou vi do o Con se lho de Esta do, hei por
bem, no exer cí cio das atri bu i ções que me con fe re o art. 101, § 9º, da Cons ti -
tu i ção, de cre tar o se guin te: 

Arti go úni co. Fi cam anis ti a dos os bis pos, go ver na do res e ou tros
ecle siás ti cos das di o ce ses de Olin da e do Pará, que se achem en vol vi dos no
con fli to sus ci ta do em con se qüên cia dos in ter di tos pos tas a al gu mas ir man -
da des das re fe ri das di o ce ses, e em per pé tuo si lên cio os pro ces sos que por
esse mo ti vo te nham sido ins ta u ra dos. 

Di o go Ve lho Ca val can ti de Albu quer que, do meu Con se lho,
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Jus ti ça, as sim o te nha
en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em de zes se te de se tem bro
de mil oi to cen tos e se ten ta e cin co, qüin qua gé si mo quar ta da in de pen dên cia
do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 
Di o go Ve lho Ca val can ti de Albu quer que 
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110
CARTAS DE D. PEDRO II 

ACONSELHANDO A  PRINCESA ISABEL
110.1 – CARTA PRIMEIRA  (27 MARÇO 1876)

Meu gran de em pe nho é a li ber da de das ele i ções. Para isso te nho
sem pre lem bra do a boa es co lha de pre si den tes. Fo ram até con -
sul ta dos Con se lhe i ros de Esta do, que não qui se ram ace i tar

esse en car go.
Creio que o Mi nis té rio quer a leal exe cu ção da nova lei de elei ções

mas e in dis pen sá vel que as au to ri da des não con tra di gam esse de se jo por
seu pro ce di men to mais ou me nos des le al. roda a vi gi lân cia e di li gên cia do
go ver no é pou ca.

Não sei qual será o re sul ta do das ele i ções; mas, se ele per mi tir
que o po der vol te aos li be ra is, es ti má-lo-ei.

O que eu al me jo é que os Mi nis té ri os se su ce dam pela opi nião da 
maioria da Câ ma ra. Embo ra a da que vai ser ele i ta não seja li be ral, se a opo -
si ção for tal que em ba ra ce a mar cha de um Mi nis té rio con ser va dor, eu chama -
ria os li be ra is para o go ver no, e sem con di ções

Enten do que a re for ma da ele i ção di re ta é cons ti tu ci o nal; po rém
os li be rais a fa ri am como o en ten des sem, re ser van do eu mi nha opi nião sobre
o modo de re a li zá-la; por meio da lei de re for ma cons ti tu ci o nal, e lem brando
de to dos os que ti ves sem uma ren da, en tre as exi gi das atu al men te para
votan te e ele itor, e que sou bes sem ler e es cre ver.

Sem edu ca ção ge ne ra li za da nun ca ha ve rá boas ele i ções; por tanto, é 
pre ci so aten der, o mais pos sí vel, a essa im por tan tís si ma con si de ra ção. Há
me di das au to ri za das pe los po de res com pe ten tes, e ou tras que de les de pen -
dem cum pre ati var sua re a li za ção.

A Esco la de Mi nas, de Ouro Pre to ca re ce cor no to das as no vas
cri a ções, de ma i or so li ci tu de, en quan to não tra ba lhar re gu lar men te. Aguar -
dam-se pro fes so res do es tran ge i ro, tan to para essa Esco la como para a Po li -
téc ni ca. Eu fa rei o que pu der, para que eles não tar dem.



Re co men do o Obser va tó rio do Rio de Ja ne i ro, que, para ser um
dos me lho res, só pre ci sa que se to mem as me di das pro pos tas por Mr. Li a is.

Lem bro a cri a ção de Esco las de Ve te ri ná ria e de Far má cia; a pri -
me i ra, so bre tu do. Jul go que pou co se fará a bem da co lo ni za ção, en quan to
este ser vi ço não for co me ti do a uma com pa nhia do ta da de gran des me i os;
con tu do, é ur gen te ir com pran do ter ras à mar gem das es tra das de fer ro,
para es ta be le cer aí co lô ni as.

Escu so ob ser var que as es tra das são o mais im por tan te me lho ra -
men tos ma te ri al.

A ques tão dos Bis pos ces sou; mas re ce io ain da do de Olin da,
quan do vol tar à sua di o ce se.

Enten do que é ur gen te tor nar os efe i tos ci vis dos atos des ta na tu -
re za in de pen den te da au to ri da de ecle siás ti ca. Se se ti ves se se gui do meu pa -
re cer, ter-se-ia vo ta do já o pro je to de lei do ca sa men to ci vil, apre sen ta do às
Câ ma ras pelo Mi nis té rio, em 1857. Ado to in te i ra men te as idéi as des se pro -
je to. O ca tó li co deve ca sar-se ca to li ca men te; mas não pode ser obri ga do a
isso pela lei ci vil, para que esse ato da vida ci vil te nha efe i tos ci vis.

O Re gis tro Ci vil já está re gu la men ta do em vir tu de da lei, e é ape -
nas pre ci so fa zer exe cu tar o Re gu la men to.

Nos ce mi té ri os já há lu gar re ser va do para quem a Igre ja não pos -
sa ou que i ra en ter rar em sa gra do, e só é ne ces sá rio re gu lar esse as sun to.

Ain da com es tas me di das po de rá ha ver a usur pa ção do po der ci -
vil pela au to ri da de ecle siás ti ca, e para isso cum pre que fi que bem es cla re ci -
do o re cur so à Co roa.

O Mi nis tro do Impé rio fi cou de apre sen tar-me um pro je to de lei
a tal res pe i to. Tal vez o pos sa es tu dar an tes de mi nha par ti da.

O Bis po do Ma ra nhão está gra ve men te en fer mo. Todo o cu i da do 
na es co lha do novo bis po. Há pa dres dig nos do car go, sem se rem ei va dos
de prin cí pi os ul tra mon ta nos.

Já li o pro je to de lei ain da por es tu dar, que o Mi nis tro do Impé rio 
or ga ni zou para o re cur so à Co roa. Não me pa re ceu mau; po rém é me di da
se cun dá ria, em re la ção aos apon ta dos, em bo ra de mu i ta uti li da de.

Pe ço-lhe que me di ri ja so men te os te le gra mas “in dis pen sá ve is”
so bre ne gó ci os, se não quer que eu ande de sas sos se ga do. Não o faça sem
con sul tar pri me i ra men te os Mi nis tros. Digo isto, não por que de se je os te le -
gra mas a que me re fi ro; mas por ca u sa do te lé gra fo tran sa tlân ti co, que não
ha via du ran te mi nha pri me i ra au sên cia do Bra sil.

Veja se as obras exis ten tes não pa ram, ain da que não pos sam ir
to das de pres sa.

Re ce io acon se lhar de ma is; po rém que ro que fi que sa ben do que
são mi nhas as idéi as do pro je to de re for ma de Instru ção, apre sen ta do à Câ -
ma ra pelo Mi nis tro João Alfre do, e que, na Instru ção Su pe ri or, prin ci pal -
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men te, con vém que o en si no seja o mais li vre pos sí vel, imi tan do, como nos -
sas cir cuns tan ci as o per mi tam, o sis te ma ale mão.

Man te nha sem pre o prin cí pio de con cur so como pro va de ha bi li -
ta ções para os car gos, em ge ral.

O pa tro na to é mu i to ini mi go dele.
A ma gis tra tu ra vem pro vo can do bas tan te que i xas. Mu i to es crú -

pu lo na pri me i ra es co lha; e de po is a an ti güi da de para os aces sos, é o que
me pa re ce me lhor. Não se apres se em anu ir a des pa chos para a ma gis tra tu -
ra; exi ja in for ma ções se gu ras dos Mi nis tros, so bre os in di ví du os pro pos tos.

O Insti tu to de Sur dos-Mudos pre ci sa ain da de mu i ta pro te ção.
Há mu i ta gen te que jul ga mal-empregado o di nhe i ro que se gas ta com ele.

Re co men do que se dê an da men tos aos pro je tos de lei das es tra -
das de fer ro do Ma de i ra, e [da] que deve li gar o alto da ba cia S. Fran cis co ao 
lon go da par te en ca cho e i ra da.

Mu i to ain da po de ria es cre ver; mas sua ex pe riên cia tem au men -
ta do.

Di rei ain da que não tome o que es cre vi se não como con se lhos.
To da via, dou ta ma nha im por tân cia a uma es tra da de fer ro para

Mato Gros so, que não pos so de i xar de re co men dar in sis ten te men te que se
cu i de de sua me lhor di re ção e cons tru ção, em bo ra len ta; con for me o per mi -
tam os re cur sos do Te sou ro.

O es ta do des te exi ge mu i ta eco no mia; isto e, gas tar com o ma i or
pro ve i to. O or ça men to ain da é mu i to ir re gu lar men te fe i to, e mi nha opi nião
é que ces se por lei a au to ri za ção ao go ver no para a trans fe rên cia de umas
ver bas para as ou tras, e cré di tos ex tra or di ná ri os. Pre fi ro que nes te úl ti mo
caso os Mi nis tros as su mam “in te i ra” res pon sa bi li da de da des pe sa, pe din do 
às Câ ma ras o que se cha ma “bill de in de ni da de”.

Esti mo ter aca ba do de es cre ver es tas con si de ra ções no dia de
hoje; por que mi nha cons ciên cia não me acu sa de ter de i xa do de res pe i tar a
Cons ti tu i ção.

Te rei er ra do, mas in vo lun ta ri a men te.25 de mar ço de 1876.
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110.2 – CARTA SEGUNDA  (27 ABRIL 1876)

O sen ti men to in te li gen te do de ver é nos so me lhor guia; po rém os
con se lhos de seu pai po de rão apro ve i tar-lhe.
O sis te ma po lí ti co do Bra sil fun da-se na opi nião na ci o nal, que,

mu i tas ve zes, não é ma ni fes ta da pela opi nião que se apre goa como pú bli ca.
Cum pre ao im pe ra dor es tu dar cons tan te men te aque la para obe de cer-lhe.
Di fi cí li mo es tu do, com efe i to, por ca u sa do modo por que se fa zem as ele i -
ções; mas, en quan to es tas não lhe in di cam seu pro ce di men to po lí ti co, já
con se gui rá mu i to, se pu der aten der com fir me za ao que ex po nho; so bre as
prin ci pa is ques tões, mor men te no pon to de vis ta prá ti co. Para aju i zar bem
de las, se gun do os ca sos ocor ren tes, é in dis pen sá vel que o im pe ra dor, man -
ten do-se li vre de pre ven ções par ti dá ri as, e por tan to não con si de ran do
também como ex ces sos as as pi ra ções na tu ra is e jus tas dos par ti dos, pro cu re 
ou vir, mas com dis cre ta re ser va das opi niões pró pri as, as pes so as ho nes tas
e mais in te li gen tes de to dos os par ti dos; in for mar-se ca bal men te de tudo o
que se dis ser na im pren sa de todo o Bra sil, e nas Câ ma ras Le gis la ti vas da
Assem bléia-Geral e Pro vin ci a is. Não é pru den te pro vo car qual quer ou tro
meio de in for ma ção, e cum pre ace i tá-lo ca u te lo sa men te.

∗

Instam al guns pe las di re tas, com ma i or ou me nor fran que za; po -
rém nada há mais gra ve do que uma re for ma cons ti tu ci o nal, sem a qual não 
se po de rá fa zer essa mu dan ça do sis te ma das ele i ções, em bo ra con ser vem
os ele i to res in di re tos a par dos di re tos. Nada há con tu do imu tá vel en tre os
ho mens, e a Cons ti tu i ção pre viu sa bi a men te a pos si bi li da de da re for ma de
al gu mas de suas dis po si ções. Além dis to sem bas tan te edu ca ção po pu lar
não ha ve rá ele i ções com to dos, e so bre tu do o im pe ra dor, pri me i ro re pre -
sen tan te da Na ção, e, por isso, pri me i ro in te res sa do em que ela seja le gi ti -
ma men te re pre sen ta da, de ve mos que rer, e não con vém ar ris car uma re for -
ma, para as sim di zer de fi ni ti va, como a das ele i ções di re tas, à in fluên cia tão 
de le té ria da fal ta de su fi ci en te edu ca ção po pu lar. Por ora, não será mais



pre ci so do que re for mar as leis, de que tan to se tem abu sa do, por ca u sa das
ele i ções: a ju di ciá ria, no sen ti do de dis tin guir a ação dos ju í zes da das au to -
ri da des po li ci a is, de abo lir a pri são pre ven ti va, isto é, an tes da sen ten ça do
juiz, ou, ao me nos di mi nu ir o mais pos sí vel, sem pre ju í zo da pu ni ção dos
cri mes, os ca sos des sa pri são, e du ra ção dela, as se gu ran do o cas ti go de
quem ti ver abu sa do; a da Gu ar da Na ci o nal, es ta tu in do que esta só pos sa
ser cha ma da a ser vi ço em ca sos ex tra or di ná ri os mar ca dos na lei e por ato,
do po der le gis la ti vo, quan do es te jam aber tas as Câ ma ras, e na au sên cia des -
tas, por de cre to do go ver no, que de ve rá ser su je i to à apro va ção da que las,
logo que es ti ve rem aber tas; a do re cru ta men to, con for me o sis te ma do pro -
je to, que se dis cu te nas Câ ma ras, e a ele i to ral, não ad mi tin do al te ra ção da
qua li fi ca ção se não por sen ten ça do juiz; es ta be le cen do ga ran ti as con tra os
fal sos vo tan tes e me i os de sua efi caz pu ni ção, e re gu lan do a vo ta ção de
modo que o par ti do em mi no ria nun ca de i xe de ter re pre sen tan tes na Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Co lo ca rei as sim as re for mas na or dem da con ve ni en te pre ce dên -
cia de dis cus são: 1º ju di ciá ria, que já está no Se na do, onde se me lho ra rá; da
Gu ar da Na ci o nal; ele i to ral vis to que as pró xi mas ele i ções só se fa rão em no -
vem bro de 1872, e do re cru ta men to, que pode por uma lei ser sus pen so, por 
ma i or pra zo, an tes e de po is das pró xi mas ele i ções.

A es co lha de pre si den tes, que não se jam re pre sen tan tes da Na -
ção, e não vão ad mi nis trar as Pro vín ci as por pou co tem po, e para fins ele i -
to ra is, as sim como, pelo me nos, a pron ta de mis são e pri va ção, por al gum
tem po, de gra ças e fa vo res para qual quer au to ri da de, que in flu ir, va len -
do-se uni ca men te do pres tí gio de seu car go, em fa vor de can di da tos ele i to -
ra is, tam bém tem sido re co men da ção mi nha.

De pen de so bre tu do da no me a ção de em pre ga dos ho nes tos e ap -
tos para os em pre gos. Os in te res ses ele i to ra is con tra ri am, no es ta do atu al,
di re ta ou in di re ta men te o acer to des sa no me a ção. Cum pre pro cu rar co nhe -
cer os in di ví du os; o que é mu i to di fí cil, e não pre ci pi tar a anuên cia; mas
sem pre aten den do à ur gên cia da me di da, e às pro pos tas de in di ví du os, so -
bre tu do para ocu pa rem lu ga res, e pro ce den do de modo que os mi nis tros
não pen sem que há fal ta de con fi an ça ne les, quan do só exis ta o pro pó si to
de con cor rer com eles para a me lhor no me a ção. Se as ele i ções se fi zes sem
como elas se rão de po is de to dos os es for ços, que de vem to dos em pe nhar
para tal fim, não jul ga ria eu de tan ta ne ces si da de a cri a ção da car re i ra ad mi -
nis tra ti va para pre si den tes de Pro vín cia, que os po ria mais ar re da dos da
po lí ti ca, isto é, das ele i ções no Bra sil, cu i dan do eles as sim mais dos in te res -
ses pro vin ci a is, que me lhor es tu da ri am, não es tan do, or di na ri a men te, ago -
ra, nas Pro vín ci as se não, para as sim di zer, de pas sa gem, pois que a po lí ti ca
prin ci pal men te en tre nos e vo lú vel, e des sa vo lu bi li da de se res sen te tudo
aqui lo, so bre que ela in flui.
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O de sen vol vi men to do Con se lho de Esta do, se gun do idéi as que
ten dem a re gu la ri zar a ad mi nis tra ção, e cri an do-se a clas se dos au di to res,
ex ce len te vi ve i ro de ad mi nis tra do res, con cor re ra mu i tís si mo para o be ne fí -
cio apon ta do.

É a prin ci pal ne ces si da de do povo bra si le i ro.
Sua base é a re li gião, e a ins pi ra ção de seu sen ti men to de pen de

mu i tís si mo do cle ro, e as boas qua li da des des te dos se mi ná ri os, as sim como 
o pro ve i to des tes dos Bis pos. O ma i or es crú pu lo na es co lha para tão ve ne -
rá vel car go é pou co, e eu não te nho en con tra do o me nor obs tá cu lo para que 
as no me a ções se jam o mais cons ci en ci o sas pos sí vel. Con tu do não se pode
con des cen der nes te pon to, bem como na con ces são de be ne fí ci os e hon ras
ecle siás ti cas, que só de vem ser fe i tas a pa dres de bons cos tu mes, e en tre es -
tes, aos mais ze lo sos no cum pri men to de seus de ve res ecle siás ti cos, e de po -
is aos mais ins tru í dos em ma té ri as ecle siás ti cas. A ins ti tu i ção de in ter na tos
mo de los para me ni nas es ta be le ci dos pe los go ver nos ge ral e pro vin ci a is é
ne gó cio dig no de toda a aten ção.*

A ins tru ção pri má ria deve ser obri ga tó ria, e ge ne ra li za da por to -
dos os mo dos, con tan to que a mo ra li da de dos pro fes so res fi que sem pre
bem-provada, e suas ha bi li ta ções se jam re co nhe ci das em con cur so, ame nos
que as cir cuns tân ci as da lo ca li da de exi jam que se pres cin da dele, a fim de
que haja quem en si ne. A. fun da ção de es co las nor ma is onde se for mem pro -
fes so res pri má ri os de am bos os se xos e de ab so lu ta ne ces si da de. Qu an do a
edu ca ção te nha me lho ra do con vi rá que os alu nos do sexo mas cu li no até
cer ta ida de se jam en si na dos por pro fes so ra. Não me pa re ce con ve ni en te
que haja alu nos de am bos os se xos na mes ma aula, em bo ra se mar que um
li mi te má xi mo de ida de para não con ti nu a rem jun tos. Re co men do a cons -
tru ção de ca sas para es co las, con for me as ne ces si da des jus ta men te pre su mi -
das dos lu ga res. Tor na-se ne ces sá rio o es ta be le ci men to de co lé gi os de ins -
tru ção se cun dá ria por con ta do Esta do nas Pro vín ci as, o que não as pri va rá
de fun dá-los de seu lado.

A ins tru ção pro fis si o nal tam bém re cla ma a aten ção do go ver no,
e não será im pos sí vel com a ani ma ção, que deve sem pre re com pen sar ser vi -
ços como os ex ce len tes do Li ceu de Artes e Ofí ci os, e ob ter o mes mo be ne fí -
cio para al gu mas Pro vín ci as. A de Mi nas está pe din do uma es co la de mi -
nas, e, as sim, se iria di fun dir esse gê ne ro de ins tru ção, ao mes mo tem po
que. os po de res do Esta do pro va ri am que não cu i dam com in jus ta pre fe rên -
cia dos pro gres sos da par te cen tral da or ga ni za ção ad mi nis tra ti va do Bra sil, 
em bo ra con ve nha es ta be le cer uma uni ver si da de na ci da de prin ci pal do Bra -
sil, ao me nos, que sir va emu la ção en tre to das as que se cri a rem em ou tras
ci da des. As es co las su pe ri o res exis ten tes nas Pro vín ci as de vem con ti nu ar; à
or ga ni za ção de to das elas con vém, que, se gun do as cir cuns tân ci as, vá-se
apro xi man do do sis te ma li vre de en si no da Ale ma nha.
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São as sun tos que se pren dem en tre si. O prin ci pal em ba ra ço à
co lo ni za ção, em ma i or es ca la, é o pre con ce i to que ain da dura de que o tra -
ba lho es cra vo não há de fal tar. Cum pre des tru ir quan to an tes esse pre con -
ce i to mas em pre gan do so men te as me di das in dis pen sá ve is, as qua is, se gun -
do pen so, são as se guin tes: a de cla ra ção da li ber da de do ven tre des de a
data da lei, con si de ran do in gê nu os os nas ci dos de po is, e ha ven do para os
se nho res das mães a op ção en tre quan tia ra zoá vel paga pelo Esta do ou ser -
vi ço obri ga do até cer ta ida de dos nas ci dos, como in de ni za ção dos gas tos da 
cri a ção de les, e a obri ga ção para os se nho res de for ra rem seus es cra vos,
des de que es tes lhes dêem seu va lor com pe ten te men te fi xa do. Tudo o mais
de vem ser as me di das que apon ta das exi gi rem para sua efi cá cia, e as que
acon se lha rem à hu ma ni da de para que se fa ci li te a li ber da de dos es cra vos
exis ten tes, con for me a se gun da idéia in di ca da. Mas não bas ta obri gar as sim 
os la vra do res a subs ti tu í rem o tra ba lho es cra vo pelo li vre que lhe tra ta em
ma i or mon ta a co lo ni za ção, é pre ci so fa ci li tar os me i os de con tra tar e co lo -
car os co lo nos, e as sim como de es ta be le cê-los nas ter ras de vo lu tas, e por -
tan to urge pô-los em con ta to por meio de pron tas vias de co mu ni ca ção com 
os mer ca dos. Boas es tra das que se cons tru am, ou per to das qua is, bem
como de águas fa cil men te na ve gá ve is, se es ta be le çam os co lo nos, con se gui -
rão esse fim; para o qual con cor re rá tam bém o im pos to so bre o ter ri tó rio,
que bem si tu a do, mas, por qual quer mo ti vo, não apro ve i ta do, se ria ne ces sa -
ri a men te, ou uti li za do, ou ven di do a quem não pa gas se por ele sem ti rar lu -
cro. O solo sem pre chão até os Andes, as sim como o cli ma mais che ga do ao
eu ro peu têm sido gran des au xi li a res da co lo ni za ção no Rio da Pra ta. Mas
não bas ta o que dis se; con vém que o co lo no en con tre em sua nova pá tria o
li vre gozo de to dos os di re i tos que nos sa Cons ti tu i ção con ce de aos es tran -
ge i ros, e por isso, além de to dos os me lho ra men tos, que as leis exi jam a bem 
dos bra si le i ros, cum pre que não haja, sen do eles, na ma i or par te, per ten cen -
tes a re li giões di fe ren tes da dos bra si le i ros, di fi cul da de para seu ca sa men to
em re la ção aos efe i tos ci vis, per mi tin do-se o ma tri mô nio ci vil en tre qua is -
quer côn ju ges. Enfim, como em to dos ser vi ços pú bli cos, que se pren dam à
in dús tria, caso o não con tra rie a se gu ran ça do Esta do, con vém re cor rer ao
zelo dos in te res ses par ti cu la res mu i to ma i or, ao me nos ain da pior mu i to
tem po, que os de sem pre ga dos pú bli cos, em ge ral, de ver-se-á pro mo ver a
or ga ni za ção de uma ou mais com pa nhi as que con tra tem a co lo ni za ção, em
gran de, com o go ver no; o que tra rá tam bém a van ta gem .de não es tar o pla -
no des te ser vi ço su je i to ao modo de pen sar de re pe ti dos mi nis té ri os.

Por fa lar da eman ci pa ção ape nas re la ti va men te à co lo ni za ção,
não se se gue que eu não a de se je; mas com o me nor aba lo pos sí vel, como
uma das re for mas mais úte is à mo ra li za ção, e à li ber da de po lí ti ca dos bra si -
le i ros.
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Alguns pre co ni zam, como me di das in dis pen sá ve is à co lo ni za -
ção, o gozo de to dos os di re i tos de ci da dão bra si le i ro para os es tran ge i ros
na tu ra li za dos bra si le i ros, e a igual da de de to das as re li giões pe ran te a lei;
mas re ce io que, sen do con ve ni en te não exi gir qua se se não a de cla ra ção para 
que os es tran ge i ros pos sam na tu ra li zar-se bra si le i ros, e, pe can do es tes já
por in di fe ren tes, tais me di das au men tem a fal ta de pa tri o tis mo e de re li -
gião. Além dis to exi gi rão re for mas cons ti tu ci o na is.

∗

Con vém que seu pes so al per ma nen te não seja avul ta do; po rém
de vem em cir cuns tân ci as nor ma is fa zer uni ca men te o ser vi ço e exer cí cio
mi li tar, em cir cuns cri ções bem si tu a das. O ma te ri al cum pre que seja do me -
lhor, em nú me ro su fi ci en te para o que de pron to se exi ja. A ar ma da ca re ce
de lei de pro mo ção que já se tem dis cu ti do nas Câ ma ras. A prin ci pal re com -
pen sa dos mi li ta res é a pro mo ção; por tan to, re cla ma esta o ma i or es crú pu lo. 
Pre fi ro tam bém as con de co ra ções, que tan to ar bí trio ad mi tem em ge ral, as
me da lhas mi li ta res con fe ri das, logo de po is dos ser vi ços, que ti ve rem jus ti fi -
ca do sua con ces são.

Di rei aqui que sou con trá rio a gra ças con ce di das mu i to de po is
dos ser vi ços pres ta dos, e que é pre ci so ir es cas se an do-as.

Pela di fi cul da de de apre ci ar ser vi ços, so bre tu do em re la ção uns
aos ou tros, in cli no-me a que pre va le ça o prin cí pio da an ti güi da de, que
dese ja ria fos se ex clu si va men te o da pro mo ção na ma gis tra tu ra.

∗

Cum pre ce der logo no que for jus ta men te re cla ma do. Com os
nos sos vi zi nhos de ve mos ser ge ne ro sos, e evi tar tudo o que nos pos sa fa zer
sair da ne u tra li da de a to dos os res pe i tos, sem sa cri fí ci os to da via da hon ra
na ci o nal, que não de pen de, por ne nhu ma for ma, do pro ce di men to de qua -
is quer bra si le i ros, que te nham sido ca u sa de seus jus tos so fri men to sem
pais es tran ge i ro. Esta po lí ti ca é às ve zes di fi cí li ma; mas, por isso mes mo
tan to mais ne cessá ria. Cre io que as sim de sa pa re ce rão fi nal men te as pre venções 
da par te de nos sos vi zi nhos cu jas ins ti tu i ções de ve mos con si de rar tão ne -
ces sá ri as a sua pros pe ri da de, com a qual não po de-mos de i xar de lu crar,
como jul ga mos das nos sas quan to a nos so pro gres so.

∗

De vem fun dar-se na mais per fe i ta con fi an ça. To dos os ne gó ci os,
que se jam im por tan tes, por in flu í rem di re ta men te na po lí ti ca, e na mar cha
da ad mi nis tra ção, não de vem ser re sol vi dos, sem se rem pri me i ro exa mi na -
dos, em con fe rên cia dos mi nis tros, e de po is em des pa cho como im pe ra dor.
Ato ne nhum, que de pen da da as si na tu ra do im pe ra dor, e que não for ex pe -
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di do em vir tu de de ato já as si na do pelo im pe ra dor, e pu bli ca do, será la vra -
do para a as si na tu ra, sem que te nha pre ce di do em des pa cho com o im pe ra -
dor, a re so lu ção, que mo ti var esse ato, caso não seja este mu i to ur gen te, e,
além dis to, la vra do por pes soa de que não se re ce ie que o di vul gue an tes de 
pu bli ca do, por que até en tão po de-se fa cil men te re sol ver o con trá rio. Cum -
pre ha ver o ma i or se gre do até a pu bli ca ção de qual quer, re so lu ção mi nis te -
ri al an tes de pu bli ca da, ex ce to quan do haja cir cuns tân ci as que exi jam que
essa re so lu ção seja co nhe ci da ou pre su mi da de ou tro an tes que to dos de -
vam sa bê-la pela pu bli ca ção. Se o ato de pen der de des pa cho com o im pe ra -
dor deve ser ele ou vi do a tem po a res pe i to des sa ex ce ção à re gra. Os ne gó -
ci os, cuja re so lu ção de pen da de as si na tu ra do im pe ra dor é que, or di na ri a -
men te, lhe são apre sen ta dos, quan do, aliás, ou tros mu i tís si mos mais im por -
tan tes são re sol vi dos por ato sim ples men te do mi nis tro da res pec ti va re par -
ti ção, e por abu so não são as sim pre vi a men te exa mi na dos pelo im pe ra dor.
Este deve sem pre di zer, com a ma i or fran que za, o que pen sa aos mi nis tros
so bre os ne gó ci os apre sen ta dos, e, se di ver gir do pa re cer do Mi nis té rio,
nun ca deve fa zê-lo de modo que sus pe i tem que ele quer im por a sua opi -
nião, e não in sis ta mes mo mu i to se não quan do en ten der que pode pro var
ser ela a que se ba se ia na lei ou na jus ti ça. Só quan do nes se caso a ile ga li da -
de ou a in jus ti ça for fla gran te, o que ra ras ve zes su ce de rá, é que não deve o
im pe ra dor re cu ar ante a ne ces si da de da de mis são de qual quer mi nis tro ou
do Mi nis té rio, pro cu ran do o novo no mes mo par ti do po lí ti co, se este não se
mos trar so li dá rio nes sa ile ga li da de ou in jus ti ça. A dis so lu ção, isto é, o ape lo 
à Na ção, caso dos mais gra ves, tor nar-se-a, en tão, ne ces sá rio, e, como as ele -
i ções bem lon ge es tão do que de se ja-mos que elas se jam, ain da com mais
cir cuns pe ção se deve pro ce der em tais ca sos.

O pre si den te do con se lho de mi nis tros, que, para ha ver a in dis -
pen sá vel so li da ri e da de en tre os mi nis tros, deve ser quem os in di que ao im -
pe ra dor, que, aliás, tem a li ber da de de não no meá-los, a qual não é, con tu -
do, a isen ção das re gras, que apon ta o es tu do de nos so sis te ma de go ver no,
achar-se-á ne ces sa ri a men te em ma i o res re la ções com o im pe ra dor, so bre tu -
do quan to à po lí ti ca ge ral, de que os ou tros mi nis tros, que to da via, mas
sem pre de acor do com seus co le gas, po de rão en ten der-se se pa ra da men te
com o im pe ra dor. Os re pe ti dos des pa chos dos mi nis tros com o im pe ra dor
têm in con ve ni en tes; mas, tam bém não é avi sa do tra tar cer tos ne gó ci os por
meio de car tas. Enfim oito ho mens não po dem man ter a in dis pen sá vel har -
mo nia en tre si, a res pe i to de ne gó ci os tão sé ri os e di ver sos, sem a ma i or
pru dên cia e ati la men to.

Os atos des se po der, se gun do a nos sa Cons ti tu i ção, não po dem,
por sua pró pria na tu re za, acar re tar res pon sa bi li da de le gal, en ten den do o
con trá rio quem não os se pa re de vi da men te dos ou tros po de res, e, por tan to,
os mi nis tros de vem re fe ren dá-los, mas como sim ples au ten ti ca ção. Con tu -
do, ten do os mi nis tros o mes mo di re i to de se re ti ra rem do Mi nis té rio que o
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im pe ra dor de de mi ti-los, po dem, de po is da re fe ren da, re ti rar-se, se en ten -
de rem que qual quer ato do Po der Mo de ra dor os im pe de de con ti nu ar a
exer cer o Po der Exe cu ti vo de modo útil à Na ção. To da via, como o se guin te
mi nis tro re fe ren da ria o ato, não é, em ge ral, de im por tân cia que fi que ele re -
fe ren da do pelo mi nis tro de mis si o ná rio.

∗

Di rei ago ra como pen so a res pe i to dos atos mais im por tan tes do
Po der Mo de ra dor, os qua is não te nha eu já exa mi na do. Se as ele i ções se fi -
zes sem como to dos de ve mos de se jar, tal vez acon se lhas se a es co lha qua se
cons tan te do mais vo ta do na lis ta dos pro pos tos para se na do res; po rém nas
cir cuns tân ci as atu a is cum pre es co lher o ho nes to, o mo de ra do, o que te nha
mais ca pa ci da de in te lec tu al e ser vi ços ao Esta do; por que o Se na do não é
por sua na tu re za um cor po onde de vam fa zer-se sen tir as in fluên ci as par ti -
dá ri as, como na Câ ma ra dos De pu ta dos. Tem de mo de rar a esta, e de sen -
ten ci ar em ca sos da ma i or im por tân cia. Os mi nis té ri os vão co me çan do a
que rer, por in te res ses par ti dá ri os, co lo car o im pe ra dor en tre as ne ces si da -
des de es co lher os se na do res con tra o ju í zo des se e da de mis são da que les, e
é pre ci so com ba ter essa ten dên cia, por meio da per su a são de es co lhas bem
fun da das, en tre as pro pos tas nas lis tas, e do que com pi ta ao im pe ra dor e
aos mi nis tros em tal caso. Tudo de pen de da cons ciên cia e in te li gên cia do
im pe ra dor e dos mi nis tros.

Sem pre te nho pro cu ra do exa mi nar por mim mes mo os pro ces sos 
dos con de na dos, que re cor rem ao Po der Mo de ra dor, e des de o Mi nis té rio
do Alen car que es ses re cur sos me são en tre gues com os pro ces sos e ne ces -
sá ri as in for ma ções, e eu de ci do sem ser em. des pa cho com os mi nis tros, ou
o da re par ti ção uni ca men te. Não hou ve lem bran ça mi nha para isto, e cre io
que se fez para avi a rem-se mais de pres sa es sas de ci sões, e não se rem de na -
tu re za a de ver a po lí ti ca a in flu ir ne las. Peço mu i tas ve zes in for ma ções, an -
tes de de ci dir, e as pe ti ções dos con de na dos à pena de mor te vão sem pre à
se ção res pec ti va do Con se lho de Esta do, e só em ca sos mu i to ra ros é que
não co mu to a pena de mor te. Sou con trá rio a esta, exe cu ta-se ain da por que
o Po der Mo de ra dor não tem di re i to de anu lar o ar ti go do có di go cri mi nal,
que es ta be le ce tal pena, co mu tan do-a, sem pre. Enten do que a anis tia de -
ve-se sem pre con ce der, mais cedo ou mais tar de pe los cri mes po lí ti cos.

Des de 1840 que só para a re ti ra da de três Mi nis té ri os te nho con -
cor ri do vo lun ta ri a men te e são es tes: o que se re ti rou em 1843, por ter eu ne -
ga do a de mis são do ins pe tor da al fân de ga pe di da pelo Mi nis tro Ho nó rio
Her me to Car ne i ro Leão, de po is Mar quês de Pa ra ná, vis to eu não a re pu tar
jus ta, e, so bre tu do, pa re cer exi gi da como de quem era moço, pou co ex pe ri -
en te e, por tan to, pre su mi vel men te fal to das qua li da des ne ces sá ri as a com -
ba ter a exi gên cia; o pre si di do pelo Vis con de de Aba e té, que pe diu a sua de -
mis são por que eu não quis anu ir a pro pos ta do adi a men to das Câ ma ras,
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por ca u sa da ques tão ban cá ria, que eu en ten di ser mais con ve ni en te ti ves se
sua so lu ção pelo re co nhe ci men to na tu ral do erro da dou tri na opos ta à do
Mi nis té rio, e o pre si di do por Za ca ri as de Góis e Vas con ce los, que fez ques -
tão de sua re ti ra da, por que não de i xei de es co lher se na dor quem esse Mi -
nis té rio ha via no me a do pre si den te do Ban co do Bra sil e con se lhe i ro de
Esta do, numa lis ta trí pli ce onde os ou tros dois não po di am cer ta men te com -
pe tir com o es co lhi do para esse car go. Te rei in co mo da do al guns mi nis tros
com o cum pri men to do de ver que te nho, como che fe do Po der Exe cu ti vo
pela Cons ti tu i ção, de apre ci ar os atos dos mi nis tros; po rém não me acu sa a
cons ciên cia de ter con cor ri do vo lun ta ri a men te para a re ti ra da do Mi nis té rio 
se não nes ses três ca sos, e, pelo con trá rio, a mu i tos te nho pro cu ra do con ven -
cer de que lhes cum pria con ti nu ar no po der.

O atu al com pro me teu-se, po si ti va men te, na oca sião de sua or ga -
ni za ção, pela apre sen ta ção das re for mas de que já fa lei, e, quan to à ele i to ral, 
uni ca men te a res pe i to de não pro por a ele i ção di re ta, as sim como a em pre -
gar to dos os es for ços a bem da pas sa gem da que les no cor po le gis la ti vo.
Tem ha vi do até ago ra [23 de abril] o ma i or acor do en tre mim e ele, e a não
se mu da rem as cir cuns tân ci as, eu bus ca ria sem pre con ser va-lo, aten den do a 
seu com pro mis so re la ti vo às re for mas, e a que no pró xi mo ano há nova ele i -
ção or di ná ria, que cum pre seja fe i ta, de po is de se rem as re for mas con ver ti -
das em lei, com a ma i or an te ce dên cia pos sí vel, além de ser a mu dan ça de
mi nis té rio, e ain da mais de po lí ti ca, mo ti van do nes te caso a dis so lu ção da
Câ ma ra dos De pu ta dos, qua se sem pre mu i to pre ju di ci al. Eu in sis ti ria com o 
Mi nis té rio, mas sem pa re cer exi gên cia, que na lei da re for ma, ele i to ral es ta -
be le ces se esta dis po si ção: a op ção de po is da ele i ção apro va da, en tre o car go 
de de pu ta do e o de ma gis tra do, as sim como de pre si den te de Pro vín cia, e
de ou tros em pre ga dos ad mi nis tra ti vos. Se não fos se ne ces sá ria re for ma
cons ti tu ci o nal, eu que ria que os in di ví du os, ocu pan do es ses car gos, não pu -
des sem ser ele i tos de pu ta dos.

Os Mi nis té ri os gos tam de apre sen tar às Câ ma ras or ça men tos em
que não haja dé fi cit; para o qual cal cu lem as des pe sas mu i to aba i xo, que de -
po is vão su prin do por meio de cré di tos, que, mes mo por ca u sa des se cál cu -
lo er ra do, pou cas ve zes são aber tos sem in fra ção da lei que es ta be le ce as
con di ções dos di ver sos cré di tos. Cum pre es tu dar esse me ca nis mo, e evi tar
se me lhan tes ilu sões, e con cor rer para a ma i or eco no mia, que não con sis te
em gas tar pou co, mas do modo o mais pro du ti vo. Para isso con vém que
seja qua se sem pre pre si den te do Con se lho o mi nis tro da Fa zen da, para que
este mi nis té rio, onde se re gu la ri za e exa mi na por fim toda a des pe sa, te nha
mais pres ti gio em re la ção aos ou tros mi nis té ri os. Re pro vo a des pe sa que se
faça por con ta do mi nis té rio com a im pren sa, mes mo que não seja para cor -
rom pê-la, ex ce to o Diá rio Ofi ci al, que deve ser o pu bli ca dor de tudo o que é 
ofi ci al e de fen der o go ver no como tal, e não como re pre sen tan te de um par -
ti do, que para este fim de vem os par ti dos ter pe rió di cos seus sus ten ta dos à
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sua cus ta. Toda e qual quer ou tra des pe sa não au to ri za da cla ra men te em lei
deve ser im pe di da. Se é pre ci so, pro po nha-se no pro je to do or ça men to, ou
em pro jeto de lei, caso te nha o mo ti vo da des pe sa apa re ci do de po is do
orçamen to sido vo ta do.

Ain da fa la rei da im pren sa e de qual quer ou tro meio de ex pri mir
opi niões. Enten do que se deve per mi tir toda a li ber da de nes tas ma ni fes tações
quan do não se dê per tur ba ção da tran qüi li da de pú bli ca, pois, as dou tri nas
ex pen di das nes sas ma ni fes ta ções pa cí fi cas ou se com ba tem por seu ex ces so, 
ou por me i os se me lhan tes me nos no ex ces so. Os ata ques ao im pe ra dor,
quan do ele tem cons ciên cia de ha ver pro cu ra do pro ce der bem, não de vem
ser con si de ra dos pes so a is, mas ape nas ma ne jo ou de sa ba fo par ti dá rio.

Os Mi nis té ri os cos tu mam, às ve zes, des cul par-se de abu sos nas
Pro vín ci as com os pre si den tes res pec ti vos e es tes com as au to ri da des, sem
to da via nem ao me nos de mi ti rem os que pro ce de ram mal, e ale gan do motivos
po lí ti cos para o não fa ze rem, quan do até se ria caso de pro ces so con tra os
pre si den tes, ou es sas ou tras au to ri da des, so bre tu do se nis so en tram con si -
de rações ele i to ra is, ou de apo io nas Câ ma ras. É pre ci so con ti nu ar a pro fligar
se me lhan te ví cio, e, para isto, cum pre que na no me a ção das au to ri da des
nada con tra rie a con di ção da ho nes ti da de, que com pre en de a jus ti ça. Se não 
hou ver, na lo ca li da de ho mens ho nes tos de um par ti do, não deve este in flu ir 
como au to ri da de e, no me i em-se do ou tro.

Para que qual quer Mi nis té rio não te nha o me nor ci ú me da in ge -
rên cia de mi nha fi lha nos ne gó ci os pú bli cos é in dis pen sá vel que meu gen ro, 
aliás con se lhe i ro na tu ral de mi nha fi lha, pro ce da de modo que não se pos sa 
ter cer te za de que ele in flu iu, mes mo por seus con se lhos, nas opi niões de
mi nha fi lha. Além dis to a Cons ti tu i ção as sim o quer, e meu gen ro, ou an tes
meu fi lho, sabe, mes mo an tes de po der-lhe eu dar esse nome, e dis so fi quei
cer to, e mais ro bus te ci mi nha con vic ção pe las qua li da des que lhe re co nhe ci
de po is, de que ele se gui ria o exem plo do es po so da ra i nha Vi tó ria, o prín ci -
pe Alber to.

Se for pos sí vel, deve mi nha fi lha ou vir os pre ten den tes ou quem
ve nha fa lar so bre ne gó ci os pú bli cos, a qual quer hora que não for in con ve ni -
en te ou des ti na da a ou tro ser vi ço pú bli co mais ur gen te; nada di zer que in -
di que sua opi nião, ou pa re ça pro te ção, que não seja a da jus ti ça; para o que
con vém evi tar a ale ga ção de qua is quer ra zões, que não sir vam para que se
faça jus ti ça, e pou par que vol tem à sua pre sen ça sem ne ces si da de.

Deve vi si tar os es ta be le ci men tos, pú bli cos e par ti cu la res, de uti li -
da de pú bli ca, onde não seja es tra nhá vel a pre sen ça de unia pes soa de seu
sexo, e tomar, logo que for opor tu no, apon ta men tos do que ob ser var, e dever
co mu ni car a qual quer mi nis tro, ou guar dar para si, evi tan do que suas
obser va ções se jam co nhe ci das por qual quer pes soa, que não for dis cre ta.

Cum pre não in di car pes so as para car gos ou gra ças aos mi nis tros
ex ce to em cir cuns tân ci as mu i to es pe ci a is de ma i or pro ve i to pú bli co em pro -
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ce der de modo con trá rio; po rém deve opor-se, mas pela for ma que já acon -
se lhei, a qual quer in di ca ção de pes soa fe i ta por mi nis tro, apre sen tan do
fran ca men te as ra zões em con trá rio, quan do o exi gir o bem pú bli co. Não se
criam as sim fa cil men te ami gos, po rém os ob ti dos por ou tra for ma são pouco
se gu ros, e mu i to pre ju di cam os vá li dos. Escu sa do é di zer que do que é pro -
pri a men te seu de ver o im pe ra dor ser ge ne ro so para com os de di ca dos à sua 
pes soa e à Na ção, não guar dan do di nhe i ro, que por esta lhe é dado para
ma nu ten ção do car go que ocu pa, e por isso gas ta rá, aten den do sem pre a
essa con si de ra ção, evi tan do ser pe sa do ao te sou ro pú bli co, mes mo pelo que 
possa pa re cer des pe sa de or dem pú bli ca ou aos par ti cu la res, e não ace i tando
fa vo res des tes ou do Po der Le gis la ti vo em tal sen ti do. Com bem en ten di da
econo mia, e fu gin do o mais pos sí vel do que é luxo, che ga sem pre o di nheiro
para mu i to, e es tou cer to de que mi nha fi lha não que re rá qual quer au men to 
do que re ce be do Esta do.

Em qual quer ca la mi da de de or dem fí si ca ou po lí ti ca, deve o im -
pe ra dor apa re cer, mos tran do sua de di ca ção pelo bem pú bli co. Tal é sua
ver da de i ra mis são os ten si va, pois em nos so sis te ma de go ver no a ação só
deve re gu lar men te ma ni fes tar-se pe los mi nis tros, e aque le con ten tar-se com 
a re com pen sa de que a ma i o ria da Na ção re co nhe ça, por fim, que du ran te
os anos que ele foi im pe ra dor, hou ve fe li ci da de, em ge ral.

Con vém an tes de se re sol ve rem os ne gó ci os im por tan tes ou vir a
se ção res pec ti va do Con se lho de Esta do, e às ve zes, este quan do ma i or for a 
im por tân cia do ne gó cio.

É pre ci so ain da ad ver tir que o ver da de i ro cor re ti vo dos mi nis -
tros está na opi nião pú bli ca ma ni fes ta da pela im pren sa e pe las Câ ma ras, e
que as sim não deve o im pe ra dor, na ma i or par te dos ca sos, en ten der que
se rão gra ves as con se qüên ci as, se não anu ir à opi nião do Mi nis té rio. A
cons ciên cia tam bém se pode apa i xo nar, para as sim di zer, e nos so sis te ma
de go ver no é o da cal ma e da pa ciên cia; ver da de é que no caso de ser bem
exe cu ta do, o que não se dá en tre nós, e cum pre ir cor ri gin do com o tem po;
mas não de modo a es ta be le cer prá ti ca à ín do le do sis te ma, que o im pe ra -
dor deve ser, como pri me i ro re pre sen tan te da Na ção, o pri me i ro a res pe i tar
e fa zer res pe i tar.

∗

Como não te nho mu i to tem po de meu, e ande meu es pí ri to ocu -
pado, irei es cre ven do, sob este ti tu lo, tudo o que me for ocor ren do, e não
dis ser em con ver sa, na qual de se jo mes mo que se me per gun te o que se qui -
ser sa ber para per fe i ta com pre en são de meus con se lhos, e co nhe ci men to do
es ta do dos ne gó ci os.

O pre si den te do Con se lho dis se-me on tem (26 de abril) que o
Mi nis té rio opunha-se a qual quer al te ra ção no sis te ma atu al dos cír cu los
eleito ra is, e eu tam bém a ela me opo nho.
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O mi nis tro da Ma ri nha de cla rou-me que não se apre sen ta va
como can di da to à vaga atu al de se na dor por São Pa u lo, e isto mes mo es cre -
ve ria a seus ami gos, es tan do pron to a pu bli cá-lo na im pren sa. Lou vei sua
ab ne ga ção, e dis se-lhe que me lem bra ria des sa ação quan do ele vi es se na tu -
ral men te em lis ta trí pli ce, não sen do mi nis tro, e que con sul tas se os co le gas
so bre a pu bli ca ção, que aliás jul guei tal vez fos se dis pen sá vel, e, com efe i to
não apa re ceu, que eu sa i ba.

Enten do que os mi nis tros não es tão pri va dos de se apre sen ta rem 
às va gas no Se na do; mas con vém que sua can di da tu ra pa re ça, ge ral men te, a 
mais na tu ral en tre os que se apre sen tem com can di da tos, e, mes mo as sim, e 
em to dos os ou tros ca sos, o im pe ra dor não deve ma ni fes tar sua es co lha se -
não à úl ti ma hora, mas de modo a res sal var o di re i to dos mi nis tros, se gun -
do o ad mi to, e a tem po de não tra ba lhar o Se na do sem que a es co lha lhe te -
nha sido apre sen ta da.

Cre io que a lis ta sêx tu pla do Ma ra nhão ser-me-á pre sen te a tem
pode eu fa zer a es co lha, pen san do eu até hoje (27 de abril) deve ela re ca ir
nos de pu ta dos Cân di do Men des de Alme i da e Luís Antô nio Vi e i ra da Sil va, 
e não ha ver a me nor dú vi da do Mi nis té rio a esse res pe i to.

Qu an do se me apre sen tam os pre si den tes no me a dos an tes de
irem para as Pro vín ci as, eu cos tu mo cha mar sua aten ção para as prin ci pa is
ne ces si da des de las, para o que tra to de ler to dos os re la tó ri os pro vin ci a is, e
ex pen der-lhes mi nhas idéi as so bre as ele i ções, em que a au to ri da de se deve
in ter vir, e, as sim mes mo sem se apres sar in con ve ni en te men te, para man ter
a or dem e fa zer res pe i tar a lei, e a no me a ção de au to ri da des.

Sem pre en ten di que os con ven tos no Bra sil não ser vem qua se ge -
ral men te, se não para com pro me te rem a re li gião e a mo ral, e, ten do as sim
pen sa do os Mi nis té ri os, não se dá li cen ça para a ad mis são de no vi ços. Os
bens des ses con ven tos são, ge ral men te, mal ba ra ta dos, e jul go que cum pre
acu dir a tem po, a fim mes mo de que se lhes dê um des ti no cor res pon den te,
como, so bre tu do, o pa tri mô nio dos se mi ná ri os atu a is, ou que se cri a rem de
onde sa i rá nos so ver da de i ro cle ro. O go ver no tem pro cu ra do en ten der-se a
este res pe i to com a cú ria ro ma na, po rém esta quer man ter os con ven tos e
seu de sen vol vi men to, su pon do pos sí vel a sua re for ma, e as sim pou co res ta -
ria dos bens para o fim in di ca do, e, fe i ta a pro mes sa da con ser va ção dos
con ven tos, não ha ve ria o re mé dio, em um fu tu ro não mu i to dis tan te, caso
haja per sis tên cia em ne gar li cen ça para a en tra da de no vi ços.

Jul go que o Con se lho de Esta do deve com por-se das pes so as de
am bos os par ti dos cons ti tu ci o na is, isto é, que res pe i tem o nos so sis te ma do
go ver no, e que se jam ho nes tas, de ma i or ca pa ci da de in te lec tu al e co nhe ci -
men to dos ne gó ci os pú bli cos. Cum pre fir mar bem este prin cí pio, mes mo
para que os ad ver sá ri os do Mi nis té rio não pen sem que este os pro põe para
con se lhe i ros de Esta do a fim de in flu ir so bre suas opi niões po lí ti cas.
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A in to le rân cia, que não é in de pen dên cia, a qual vão mos tran do
os par ti dos, re cla ma todo tino no modo de pro ce der a eles.

Amanhã, se não hoje mes mo (29 de abril) pode che gar mi nha
filha, e eu de se jo que ela vá len do logo es tas pá gi nas, a fim de que em tem -
po me peça as ex pli ca ções que re pu te ne ces sá ri as e con ven ci da de que só
que ro que aten da es tes meus con se lhos; mas de po is com in te i ra li ber da de
de um âni mo cons ci en ci o so e re fle ti do.

Há o ma i or acor do en tre mim e o Mi nis té rio, e cre io que ele proce -
de rá quan to às re for mas, se gun do eu já ex pus. E um ex ce len te ser vi ço presta do
à Na ção, e ou tro qual quer, se gun do tudo o que se tem pas sa do, não po de ria 
pres tá-lo com as Câ ma ras atu a is. A ma i o ria do Se na do é do par ti do do
Minis té rio, em bo ra este cor po qua se sem pre pro ce da con for me a sua na tu -
re za cons ti tu ci o nal, e a da Câ ma ra dos De pu ta dos, ain da mais.

Tudo o que me ain da ocor re ria, nes te ins tan te, se ria de sen vol vi -
men to do que já dis se, e, para des cer a hi pó te se, nun ca es cre ve ria bas tan te,
e tal vez cor tas se a li ber da de de pro ce di men to de quem deve tê-la com ple ta
den tro dos li mi tes da cons ciên cia es cu re ci da, além de que na mi nha le i tu ra
da His tó ria Uni ver sal de Can tu en con trei, hoje ain da há pou co, esta ci ta ção
da Com pi la ção das obras es cri tas sob os Ming, de Du Hal de: “La ro vi na
del le di nas tie di Tsin e di Tiu ven ne da ció, che in ve ce di li mi tar si come gli
an ti chi ad un is pe zi o ne ge ne ra le, la sola che a so vra no con ven ga, pre ce se ro
go ver na re ogni cosa im me di a ta men te da ses tes si.” E Can tu acres cen ta: “é
non é ques ta una del le ca u se ge ne ra le di ro vi na alle mo nar chie?”

3 de maio — Pre ten do en tre gar-lhe este li vro à tar di nha. Nada
te nho a acres cen tar mas fá-lo-ei se eu en ten der ne ces sá rio, mes mo por
causa da con ver sa que tal vez sus ci te a le i tu ra des sas pá gi nas e será de
uti lidade.

Extra í do de Con se lhos  aos Go ver nan tes. 2ª ed. Bra sí lia, 2000.  Se na do Fe de ral. Pág. 817.
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111
LEGISLAÇÃO (2)

111.1 – LEI DO VENTRE LIVRE (EMANCIPAÇÃO PARCIAL 
DOS NASCIDOS E LIBERAÇÃO DOS ESCRAVOS DA COROA) 

– LEI Nº 2.040  (28 SETEMBRO 1871) 

De cla ra de con di ção li vre os fi lhos de mu -
lher es cra va que nas ce rem des de a data
des ta lei, li ber tos os es cra vos da na ção e
ou tros,  e pro vi dên cia so bre a cri a ção e tra -
ta men to  da que les fi lhos  me no res   e so bre 
a li ber ta ção anu al de es cra vos.

APrin ce sa Impe ri al Re gen te, em nome de Sua Ma jes ta de o Impe -
ra dor. o Se nhor D. Pe dro II, faz sa ber a to dos os sú di tos do
Impé rio que a Assem bléia Ge ral de cre tou e ela san ci o nou a lei

se guin te: 
Art. 1º – Os fi lhos da mu lher es cra va, que nas ce ram no Impé rio

des de a data des ta lei, se rão con si de ra dos de con di ção li vre. 
§ 1º – Os di tos fi lhos me no res fi ca rão em po der e sob a au to ri da de 

dos se nho res de suas mães, os qua is te rão obri ga ção de criá-los e tra tá-los
até a ida de de oito anos com ple tos. 

Che gan do o fi lho da es cra va a esta ida de, o se nhor da mãe terá a
op ção: ou de re ce ber do Esta do a in de ni za ção de 600$000, ou de uti li zar-se
dos ser vi ços do me nor até a ida de de 21 anos com ple tos. 

No pri me i ro caso o Go ver no re ce be rá o me nor, e lhe dará des ti no,
em con for mi da de da pre sen te lei. 



A in de ni za ção pe cu niá ria aci ma fi xa da será paga em tí tu los de
ren da, com o juro anu al de 6%, os qua is se con si de ra rão ex tin tos no fim de
30 anos. 

A de cla ra ção do se nhor de ve rá ser fe i ta den tro de 30 dias, a contar
da que le em que o me nor che gar à ida de de oito anos e, se a não fi zer en tão,
fi ca rá en ten di do que opta pelo ar bí trio de uti li zar-se dos ser vi ços do mes mo 
me nor. . 

§ 2º – Qu al quer des ses me no res po de rá re mir-se do ônus de ser -
vir, me di an te pré via in de ni za ção pe cu niá ria, que por si ou por ou trem ofe -
re ça ao se nhor de sua mãe, pro ce den do-se à ava li a ção dos ser vi ços pelo
tem po que lhe res tar a pre en cher, se não hou ver acor do so bre o quan tum da
mesma in de ni za ção. 

§ 3º – Cabe tam bém aos se nho res cri ar e tra tar os fi lhos que as
filhas de suas es cra vas pos sam ter quan do aque las es ti ve rem pres tan do ser -
vi ço. Tal obri ga ção, po rém, ces sa rá logo que fin dar a pres ta ção dos ser vi ços
. das mães. Se es tas fa le ce rem den tro da que le pra zo, seus fi lhos po de rão ser
postos à dis po si ção do go ver no. 

§ 4º – Se a mu lher es cra va ob ti ver li ber da de, os fi lhos me no res de 
oito anos, que es te jam em po der do se nhor dela, por vir tu de do § 1., lhe se rão 
en tre gues, ex ce to se pre fe rir de i xá-los, e o se nhor anu ir a fi car com eles. 

§ 5º – No caso de ali e na ção da mu lher es cra va, seus fi lhos li vres,
meno res de 12 anos, a acom pa nha rão, fi can do o novo se nhor da mes ma
escra va sub-rogado nos di re i tos e obri ga ções do an te ces sor. 

§ 6º – Ces sa a pres ta ção dos ser vi ços dos fi lhos das es cra vas
antes do, pra zo mar ca do no § 1º, se, por sen ten ça do ju í zo cri mi nal, re co -
nhe cer-se que os se nho res das mães os mal tra tam, in fli gin do-lhes cas ti gos
ex ces si vos. 

§ 7º – O di re i to con fe ri do aos se nho res no § 1º trans fe re-se nos
ca sos de su ces são ne ces sá ria, de ven do o fi lho da es cra va pres tar ser vi ços à
pes soa a quem nas par ti lhas per ten cer a mes ma es cra va. 

Art. 2º – O go ver no po de rá en tre gar a as so ci a ções por ele au to -
riza das os fi lhos das es cra vas, nas ci dos des de a data des ta lei, que se jam
cedidos ou aban do na dos pe los se nho res de las, ou ti ra dos do po der des tes em
vir tude do art. 1º, § 6º. 

§ 1º – As di tas as so ci a ções te rão di re i to aos ser vi ços gra tu i tos dos 
me no res até a ida de de 21 anos com ple tos e po de rão alu gar es ses ser vi ços,
mas se rão obri ga das: 

1º – A cri ar e tra tar os mes mos me no res. 
2º – A cons ti tu ir para cada um de les um pe cú lio, con sis ten te na

quo ta que para este fim for re ser va da nos res pec ti vos es ta tu tos. 
3º – A pro cu rar-lhes, fin do o tem po de ser vi ço, apro pri a da co lo -

ca ção. 
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§ 2º – As as so ci a ções de que tra ta o pa rá gra fo an te ce den te se rão
su je i tas à ins pe ção dos Ju í zes de Órfãos, quan to aos me no res. 

§ 3º – A dis po si ção des te ar ti go é apli cá vel às ca sas de ex pos tos,
e às pes so as a quem os Ju í zes de Órfãos en car re ga rem a edu ca ção dos di tos
me no res, na fal ta de as so ci a ções ou es ta be le ci men tos cri a dos para tal fim. 

§ 4º – Fica sal vo ao go ver no o di re i to de man dar re co lher os re fe -
ri dos me no res aos es ta be le ci men tos pú bli cos, trans fe rin do-se nes te caso
para o Esta do as obri ga ções que o § 1. im põe às as so ci a ções au to ri za das. 

Art. 3º – Se rão anu al men te li ber ta dos em cada pro vín cia do
Impé rio tan tos es cra vos quan tos cor res pon de rem à quo ta anu al men te dis -
po ní vel do fun do des ti na do para a eman ci pa ção. 

§ 1º – o fun do da eman ci pa ção com põe-se: 
1º – Da taxa de es cra vos. 
2º – Dos im pos tos ge ra is so bre trans mis são de pro pri e da de dos

es cra vos. 
3º – Do pro du to de seis lo te ri as anu a is, isen tas de im pos tos, e da

dé ci ma par te das que fo rem con ce di das de ago ra em di an te para cor re rem
na ca pi tal do Impé rio. 

4º – Das mul tas im pos tas em vir tu de des ta lei. 
5º – Das quo tas que se jam mar ca das no or ça men to ge ral e nos

pro vin ci a is e mu ni ci pa is. 
6º – De subs cri ções, do a ções e le ga dos com esse des ti no. 
§ 2º – As quo tas mar ca das nos or ça men tos pro vin ci a is e mu ni cipais,

assim como as subs cri ções, do a ções e le ga dos com des ti no lo cal, se rão aplica -
das à eman ci pa ção nas pro vín ci as, co mar cas, mu ni cí pi os e fre gue si as de sig -
na das. 

Art. 4º – É per mi ti do ao es cra vo a for ma ção de um pe cú lio com o 
que lhe pro vi er de do a ções, le ga dos e he ran ças, e com o que, por con sen ti -
men to do se nhor, ob ti ver do seu tra ba lho e eco no mi as. O go ver no pro -
viden ci a rá nos re gu la men tos so bre a co lo ca ção e se gu ran ça do mes mo pecúlio. 

§ 1º – Por mor te do es cra vo, me ta de do seu pe cú lio per ten ce rá ao 
côn ju ge so bre vi ven te, se o hou ver, e a ou tra me ta de se trans mi ti rá aos seus
her de i ros, na for ma da lei ci vil. 

Na fal ta de her de i ros, o pe cú lio será ad ju di ca do ao fun do de
eman ci pa ção de que tra ta o art. 3º. 

§ 2º – O es cra vo que, por meio de seu pe cú lio, ob ti ver me i os para 
inde ni za ção de seu va lor, tem di re i to a al for ria. Se a in de ni za ção não for
fi xa da por acor do, o será por ar bi tra men to. Nas ven das ju di ci a is ou nos
inven tá ri os o pre ço da al for ria será o da ava li a ção. 
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§ 3º – É, ou tros sim, per mi ti do ao es cra vo, em fa vor da sua li ber -
da de, con tra tar com ter ce i ro a pres ta ção de fu tu ros ser vi ços por tem po que
não ex ce da de sete anos, me di an te o con sen ti men to do se nhor e apro va ção
do Juiz de Órfãos. 

§ 4º – O es cra vo que per ten cer a con dô mi nos, e for li ber ta do por
um des tes, terá di re i to à sua al for ria, in de ni zan do os ou tros se nho res da
quo ta do va lor que lhes per ten cer. Esta in de ni za ção po de rá ser paga com
ser vi ços pres ta dos por pra zo não ma i or de sete anos, em con for mi da de do
pa rá gra fo an te ce den te. 

§ 5º – A al for ria com a cláu su la de ser vi ços du ran te cer to tem po
não fi ca rá anu la da pela fal ta de im ple men to da mes ma cláu su la, mas o liber to
será com pe li do a cum pri-la por meio de tra ba lho nos es ta be le ci men tos
públi cos ou por con tra tos de ser vi ços a par ti cu la res. 

§ 6º – As al for ri as, quer gra tu i tas, quer a tí tu lo one ro so, se rão
isen tas de qua is quer di re i tos, emo lu men tos ou des pe sas. 

§ 7º – Em qual quer caso de ali e na ção ou trans mis são de es cra vos
é pro i bi do, sob pena de nu li da de, se pa rar os côn ju ges, e os fi lhos me no res
de 12 anos, do pai ou mãe. 

§ 8º – Se a di vi são de bens en tre her de i ros ou só ci os não com portar
a re u nião de uma fa mí lia, e ne nhum de les pre fe rir con ser vá-la sob o seu
domí nio, me di an te re po si ção da quin ta par te dos ou tros in te res sa dos, será
a mes ma fa mí lia ven di da e o seu pro du to ra te a do. 

§ 9º – Fica der ro ga da a Ord. liv. 4º, tit. 63, na par te que re vo ga as
al for ri as por in gra ti dão. 

Art. 5º – Se rão su je i tas à ins pe ção dos Ju í zes de Órfãos as so ci e -
da des de eman ci pa ção já or ga ni za das e que de fu tu ro se or ga ni za rem. 

Pa rá gra fo úni co - As di tas so ci e da des te rão pri vi lé gio so bre os
ser vi ços dos es cra vos que li ber ta rem, para in de ni za ção do pre ço da com pra.

Art. 6º – Se rão de cla ra dos li ber tos: 
§ 1º – Os es cra vos per ten cen tes à na ção, dan do-lhes o go ver no a

ocu pa ção que jul gar con ve ni en te. 
§ 2º – Os es cra vos da dos em usu fru to à co roa. 
§ 3º – Os es cra vos das he ran ças va gas. 
§ 4º – Os es cra vos aban do na dos por seus se nho res. 
Se es tes os aban do na rem por in vá li dos, se rão obri ga dos a ali men -

tá-los e, sal vo caso de pe nú ria, sen do os ali men tos ta xa dos pelo Juiz de Órfãos 
§ 5º – Em ge ral os es cra vos li ber ta dos em vir tu de des ta lei fi cam

duran te cin co anos sob a ins pe ção do go ver no. Eles são obri ga dos a con tratar 
seus ser vi ços sob pena de se rem cons tran gi dos, se vi ve rem va di os, a tra balhar
nos es ta be le ci men tos pú bli cos. 
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Ces sa rá, po rém, o cons tran gi men to do tra ba lho sem pre que o
liber to exi bir con tra to de ser vi ço. 

Art. 7º – Nas ca u sas em fa vor da li ber da de: 
§ 1º – O pro ces so será sumário. 
§ 2º – Ha ve rá ape la ções ex-ofício quan do as de ci sões fo rem

contrá ri as à li ber da de. 
Art. 8º – O go ver no man da rá pro ce der à ma trí cu la es pe ci al de todos

os es cra vos exis ten tes no Impé rio, com de cla ra ção de nome, sexo, es ta do,
ap ti dão para o tra ba lho e fi li a ção de cada um, se for co nhe ci da. 

§ 1º – O pra zo em que deve co me çar e en cer rar-se a ma trí cu la
será con ven ci o na do com a ma i or an te ce dên cia pos sí vel por meio de edi ta is
re pe ti dos, nos qua is será in se ri da a dis po si ção do pa rá gra fo se guin te. 

§ 2º – Os es cra vos que, por cul pa ou omis são dos in te res sa dos,
não fo rem da dos a ma trí cu la, até um ano de po is do en cer ra men to des ta, serão
por este fato con si de ra dos li ber tos. 

§ 3º – Pela ma trí cu la de cada es cra vo pa ga rá o se nhor por uma
vez so men te o emo lu men to de qui nhen tos réis, se o fi zer den tro do pra zo
mar ca do, e de mil réis, se ex ce der o dito pra zo. O pro ven to des te emo lu -
men to serà des ti na do a des pe sas da ma trí cu la, e o ex ce den te ao fun do de
emer gên cia. 

§ 4º – Se rão tam bém ma tri cu la dos em li vro dis tin to os fi lhos da
mu lher es cra va que por esta lei fi cam li vres. 

Incor re rão os se nho res omis sos, por ne gli gên cia, na mul ta de
cem mil réis a du zen tos mil réis, re pe ti das tan tas ve zes quan tos fo rem os
indi ví du os omi ti dos, e por fra u de, nas pe nas do ar ti go cen to e se ten ta e
nove do Có di go Cri mi nal. 

§ 5º – Os pá ro cos se rão obri ga dos a ter li vros es pe ci a is para o
regis tro dos nas ci men tos e óbi tos dos fi lhos de es cra vas nas ci dos des de a
data des ta lei. Cada omis são su je i ta rá os pá ro cos à mul ta de cem mil réis. 

Art. 9º – O Go ver no em seus re gu la men tos po de rá im por mul tas
até cem mil réis e pe nas de pri são sim ples até um mês. 

Art. 10 – fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
Man da por tan to a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to

e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram e fa çam cum prir e
guar dar tão in te i ra men te como nela se con tém. O se cre tário de Esta do dos
Ne gó ci os da Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú bli cas a faça im pri mir, publicar
e cor rer. Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos vin te e oito de se tem bro de
mil oi to cen tos e se ten ta e um, qüin qua gé si mo da Inde pen dên cia do Império. 

Prin ce sa Impe ri al Re gen te 

Te o do ro Ma cha do Fre i re Pe re i ra da Sil va
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Car ta de Lei, pela qual Vos sa Alte za Impe ri al man da exe cu tar o
De cre to da Assem bléia Ge ral, que hou ve por bem san ci o nar, de cla ran do de
con di ção li vre os fi lhos de mu lher es cra va que nas ce rem des de a data des ta
lei, li ber tos os es cra vos da na ção e ou tros, e pro vi den ci an do so bre a cri a ção
e tra ta men to da que les fi lhos me no res e so bre a li ber ta ção anu al de es cra vos, 
como nela se de cla ra. 

Para Vos sa Alte za Impe ri al ver. 
O Con se lhe i ro José Agos ti nho Mo re i ra Gu i ma rães a fez. 
Chan ce la ria-mor do Impé rio. – Fran cis co de Pa u la de Ne gre i ros

Saião Lo ba to. 
Tran si tou em 28 de se tem bro de 1871. – André Au gus to de Pá dua

Fle u ri. 
Pu bli ca da na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra,

Comér cio e Obras Pú bli cas, em 28 de se tem bro de 1871. – José Agos ti nho
More i ra Gu i ma rães. 

Extra í do do Li vro I do Re gis tro de Leis e Di re i tos re la ti vos à eman ci pa ção do ele men to ser vil.
S.E.N. da Agric. Co mér cio e Obras Pú bli cas, em 29 de se tem bro de 1871. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  655



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.2 – A POLÍTICA IMIGRATÓRIA DO SEGUNDO
 IMPÉRIO - DECRETO 5.663  (17 DE JUNHO DE 1874)

Autoriza a celebração do contrato com Joaquim Caetano Pinto
Júnior para importar no Império 100.000 imigrantes europeus.
Aten den do ao que me re que reu Jo a quim Ca e ta no Pin to Jú ni or,

hei por bem au to ri zar, a ce le bra ção do con tra to para, por si ou por meio de
uma so ci e da de ou com pa nhia que or ga ni zar, in tro du zir no Impé rio (ex ce to
na Pro vín cia do Rio Gran de do Sul) cem mil (100.000) imi gran tes eu ro pe us,
de con for mi da de com as cláu su las que com este ba i xam as si na dos por José
Fer nan des da Cos ta Pe re i ra Jú ni or, do meu con se lho , mi nis tro e se cre tá rio
de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, co mér cio e obras pú bli cas, que as sim
o te nha en ten di do e faça exe cu tar, pa lá cio do Rios de Ja ne i ro em de zes se te
de ju nho de mil oi to cen tos se te na e qua tro, qüin qua gé si mo ter ce i ro da Inde -
pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.
José Fer nan des da Cos ta Pe re i ra Jú ni or.
Contrato entre o Governo Imperial e Joaquim Caetano Pinto

Júnior para, por si ou por meio de uma companhia, introduzir no Brasil,
dentro de dez (10) anos, 100.000 (cem mil) imigrantes, debaixo das seguintes
condições:

I
Joaquim Caetano Pinto Júnior obriga-se, por si ou por meio de

uma companhia ou sociedade que poderá organizar, a introduzir no Brasil
(exceto na província do Rio Grande do Sul) dentro do prazo de 10 anos,
100.000 imigrantes alemães, austríacos, suíços, italianos do norte, bascos,
belgas, suecos, dinamarqueses e franceses, agricultores, sadios, laboriosos e
moralizados, nunca menores de dois anos, nem maiores de 45, salvo se forem
chefes de família. Desses imigrantes, 20 por cento poderão pertencer a
outras profissões.



II
O pra zo de 10 anos co me ça rá a cor rer de po is de 12 me ses, con ta dos 

da data de ela bo ra ção do con tra to; o em pre sá rio, po rém, po de rá dar co me ço à
in tro du ção de imi gran tes an tes de fin dos aos 12 me ses, se o go ver no o
per mi tir.

III
O nú me ro de imi gran tes não ex ce de rá de 5.000 no pri me i ro

ano, po den do ser ele va do a 10.000 se o go ver no as sim de de ter mi nar, as
nos anos sub se qüen tes o em pre sá rio será obri ga do a in tro du zir até
10.000, fi can do qual quer ex ces so de pen den te de pré vio con sen so do mes mo
go ver no.

IV
O em pre sá rio re ce be rá por adul to as se guin tes sub ven ções:

125$000 pe los pri me i ros 50.000 imi gran tes; 100$000 pe los 25.000 se guin tes;
60$000, pe los úl ti mos 25.000, e a me ta de des tas sub ven ções pe los que fo rem 
me no res de 12 anos e ma i o res de dois.

V
Estas sub ven ções se rão pa gas na cor te, logo que for pro va do que 

os imi gran tes fo ram re ce bi dos pelo fun ci o ná rio com pe ten te no por to de
de sem bar que da pro vín cia a que se des ti na rem.

VI
Nem o go ver no nem o em pre sá rio po de rá ha ver dos imi gran tes,

a tí tu lo al gum, as quan ti as des pen di das com sub sí di os, so cor ros, trans por tes e
alo ja men to dos mes mos imi gran tes.

VII
O go ver no con ce de rá gra tu i ta men te aos imi gran tes hos pe da gem

e ali men ta ção du ran te os pri me i ros oito dias de sua che ga da, e trans por te
até as co lô ni as do Esta do a que se des ti na rem.

VIII
Igual men te ga ran ti rá aos imi gran tes que se que i ram es ta be le cer

nas co lô ni as do es ta do a ple na pro pri e da de de um lote de ter ra, nas con di -
ções e pre ços es ta be le ci dos no De cre to nº 3.748 de 19 de ja ne i ro de 1867, e
obri gar-se-á além dis so a não ele var o pre ço das ter ras de suas co lô ni as sem 
avi sar o em pre sá rio com doze me ses de an te ce dên cia.

IX
Os imi gran tes te rão ple na e com ple ta li ber da de de se es ta be le -

ce rem como agri cul to res nas co lô ni as ou em ter ras do Esta do, que es co -
lhe rem para a sua re si dên cia, em co lô ni as ou ter ras das pro vín ci as, ou de 
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par ti cu la res; as sim como de se em pre ga rem nas ci da des, vila ou po vo a -
ções.

X
Os imi gran tes vi rão es pon ta ne a men te, sem com pro mis so nem

con tra to al gum, e por isso ne nhu ma re cla ma ção po de rão fa zer ao go ver no,
ten do ape nas o di re i to aos fa vo res es ta be le ci dos nas pre sen tes cláu su las, do 
que fi ca rão ple na men te ci en tes.

XI
O go ver no de sig na rá com a pre ci sa an te ce dên cia as Pro vín ci as

onde já tem ou vier a for mar co lô ni as, a fim de que os imi gran tes co nhe ça
des de a Eu ro pa os pon tos onde po de rão es ta be le cer-se.

XII

O go ver no no me a rá, nos pon tos que ti ver de efe tu ar o de sem bar que 
dos imi gran tes, agen tes in tér pre tes que aos mes mos for ne çam to das as
in for ma ções de que ca re çam.

XIII
To das as ex pe di ções de imi gran tes se rão acom pa nha das de lis tas,

con ten do o nome, ida de, na tu ra li da de, pro fis são, es ta do e re li gião de cada
in di ví duo.

XIV

No trans por te dos imi gran tes o em pre sá rio é obri ga do a fa zer
ob ser var as dis po si ções do De cre to nº 2.168 de 1º de maio de 1858.

XV
O go ver no pa ga rá ao em pre sá rio a di fe ren ça do pre ço da pas sa -

gem en tre o Rio de Ja ne i ro e as Pro vín ci as para as qua is fo rem en vi a dos
imi gran tes di re ta men te da Eu ro pa, quan do es tas Pro vín ci as não es te jam
em co mu ni ca ção di re ta e re gu lar por meio de va po res com a Eu ro pa, e o
em pre sá rio te nha de fa zer to car nos res pec ti vos por tos va po res de po tras
li nhas ou por ele fre ta dos.

XVI
As ques tões que sus ci ta rem-se en tre o go ver no e o em pre sá rio a

res pe i to de sues di re i tos e obri ga ções se rão re sol vi das por ár bi tros.

XVII
O em pre sá rio fi ca rá trans fe rir este con tra to se não à com pa nhia 

ou so ci e da de que or ga ni zar, na for ma da cláu su la 1ª e que as sim o exi -
jam, ca ben do-lhe igual men te alo já-los e sus ten tá-los até que se dê a re pa -
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tri a ção, além de per der o di re i to de sub sí dio cor res pon den te a tais imi -
gran tes.

XVIII
Igual men te não po de rá trans fe rir este con tra to se não à com pa nhia

ou so ci e da de que or ga ni zar, na for ma da cláu su la 1ª.
Em fé do que se la vrou o pre sen te con tra to, que é as si na do pelo

Ilmo. e Exmo. sr. con se lhe i ro José Fer nan des da Cos ta Pe re i ra Jú ni or, mi nis tro
e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, co mér cio e obras pú bli cas, 
por Jo a quim Ca e ta no Pin to Jú ni or e pe las tes te mu nhas aba i xo de cla ra das.

Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, co mér cio e
obras pú bli cas, em 30 de ju nho de 1874.

José Fer nan des da Cos ta Pe re i ra Jú ni or.

Jo a quim Ca e ta no Pin to Jú ni or.

Como tes te mu nhas:
Ber nar do José de Cas tro.

Au gus to Alber to Fer nan des.

Extra í do de SOUSA, João Car do so de Me ne ses e. Te ses so bre co lo ni za ção do Bra sil. Rio de Ja ne i ro,
Tip. Na ci o nal, 1875.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.3 – LEI DO TERÇO (REFORMA DA LEI ELEITORAL) –
LEI Nº 2.675 (20 OUTUBRO 1875) 

Re for ma a le gis la ção ele i to ral

Hei por bem san ci o nar e man dar que se exe cu te a se guin te re so lu ção
da Assem bléia Ge ral: 
Art. 1° As jun tas pa ro qui a is se rão ele i tas pe los ele i to res da pa ró -

quia, e pe los ime di a tos na or dem da vo ta ção cor res pon den te ao ter ço do
nú me ro dos ele i to res, os qua is vo ta rão em duas cé du las fe cha das, con ten do 
cada uma dois no mes com o ró tu lo – para me sá ri os – para su plen tes –.
Se rão de cla ra dos mem bros das jun tas os qua tro mais vo ta dos para me sá ri os,
e seus subs ti tu tos os qua tro mais vo ta dos para su plen tes. Ime di a ta men te
de po is, os ele i to res so men te ele ge rão, por ma i o ria de vo tos, o pre si den te e
três subs ti tu tos, vo tan do em duas cé du las fe cha das, das qua is a pri me i ra
con te rá um só nome com o ró tu lo – para pre si den te, e a se gun da três no mes 
com o ró tu lo – para subs ti tu tos –. O pre si den te, me sá ri os, e seus subs ti tu tos 
de ve rão ter os re qui si tos exi gi dos para ele i tor. 

Esta ele i ção, pre si di da pelo juiz de paz mais vo ta do, se fará três
dias an tes do de sig na do para o co me ço dos tra ba lhos da qua li fi ca ção, la vran -
do-se uma ata na con for mi da de do art. 15 da Lei de 19 de agos to de 1846 e
mais dis po si ções em vi gor. Con vi da dos os ele i to res e o pri me i ro ter ço dos
ime di a tos em vo tos e cons ti tu í da a jun ta, o juiz de paz en tre ga rá ao pre si -
den te des ta o re sul ta do dos tra ba lhos pre pa ra tó ri os acom pa nha do das lis tas 
par ci a is de dis tri tos, e dos de ma is do cu men tos e es cla re ci men tos or de na dos 
por lei. 

Não ha ven do três ele i to res, pelo me nos, ou ime di a tos em vo tos
no pri me i ro ter ço no ato da con vo ca ção ou no ato da or ga ni za ção da jun ta, 
por mor te, au sên cia fora da pro vín cia, mu dan ça, ou não com pa re ci men to,
o juiz de paz com ple ta rá aque le nú me ro con vo can do ou con vi dan do os
ju í zes de paz e seus ime di a tos em vo tos; na fal ta de uns e ou tros, ci da dãos 
com as qua li da des de ele i tor; e to dos pro mis cu a men te fa rão a ele i ção. De



igual modo se pro ce de rá nas pa ró qui as, cujo nú me ro de ele i to res for in fe -
ri or a três. 

Nas pa ró qui as no va men te cri a das, os ele i to res, que ai re si di rem
des de a data do pro vi men to ca nô ni co, se rão con vo ca dos até per fa ze rem o
nú me ro de três. Na fal ta ou in su fi ciên cia de ele i to res, se pro ce de rá pelo
modo já es ta be le ci do nes te ar ti go. 

§ 1º Na fal ta de ele i to res, por ter sido anu la da a ele i ção dos da
le gis la tu ra cor ren te, não se hou ver efe tu a do a ele i ção, ou não es tar apro va da
pelo po der com pe ten te, se rão con vo ca dos os da le gis la tu ra an te ri or. 

Na fal ta ab so lu ta dos úl ti mos, o juiz de paz re cor re rá à lis ta dos
vo ta dos para ju í zes de paz do qua triê nio cor ren te, e, na fal ta des tes, con vi da rá
três ci da dãos com as qua li da des de ele i tor. 

§ 2º Para ve ri fi car e apu rar os tra ba lhos das jun tas pa ro qui a is,
cons ti tu ir-se-á na sede de cada mu ni cí pio uma jun ta mu ni ci pal com pos ta 
do juiz mu ni ci pal ou subs ti tu to do juiz de Di re i to, como pre si den te, e de
dois mem bros ele i tos pe los ve re a do res da câ ma ra, em cé du las con ten do
um só nome. No mes mo ato e do mes mo modo se rão ele i tos dois subs ti -
tu tos. 

O pre si den te da Jun ta Mu ni ci pal, nos mu ni cí pi os que não cons ti -
tu í rem ter mos, será o su plen te res pec ti vo do juiz mu ni ci pal. Nos mu ni cí pi os
de que tra ta a se gun da par te do art. 34 da Lei de 19 de agos to de 1846, a
Jun ta Mu ni ci pal será or ga ni za da como ali se dis põe. 

§ 3º No im pe di men to ou fal ta do pre si den te da Jun ta Pa ro qui al e 
dos seus subs ti tu tos, os me sá ri os ele ge rão den tre si o pre si den te. No im pe -
di men to ou fal ta de qual quer dos me sá ri os e seus subs ti tu tos, a mesa se
com ple ta rá na for ma do art. 17 do De cre to nº 1.812, de 23 de ju lho de 1856.
Na fal ta ou im pe di men to de to dos os me sá ri os e seus subs ti tu tos, se ob ser va rá 
o dis pos to no art. 4º do De cre to nº 2.621, de 22 de agos to de 1860. 

O mes mo se pra ti ca rá para su prir a fal ta dos mem bros e subs ti -
tu tos ele i tos das jun tas mu ni ci pa is. 

§ 4º As lis tas ge ra is, que as jun tas pa ro qui a is de vem or ga ni zar,
con te rão, além dos no mes dos ci da dãos qua li fi ca dos, a ida de, o es ta do, a
pro fis são, a de cla ra ção de sa ber ou não ler e es cre ver, a fi li a ção, o do mi cí lio
e a ren da co nhe ci da, pro va da ou pre su mi da; de ven do as jun tas, no úl ti mo
caso, de cla rar os mo ti vos de sua pre sun ção, e as fon tes de in for ma ção a que 
ti ve rem re cor ri do. 

I. Têm ren da le gal co nhe ci da: 

Nº 1. Os ofi ci a is do Exér ci to, da Arma da, dos cor pos po li ci a is, da 
guar da na ci o nal e da ex tin ta 2ª li nha, com pre en di dos os ati vos, da re ser va,
re for ma dos e ho no rá ri os. 
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Nº 2. Os ci da dãos que pa ga rem anu al men te 6$000 ou mais, de
im po si ções e ta xas ge ra is, pro vin ci a is e mu ni ci pa is. 

Nº 3. Os que pa ga rem o im pos to pes so al es ta be le ci do pela Lei
nº 1.507, de 26 de se tem bro de 1867. 

Nº 4. Em ge ral, os ci da dãos que a tí tu lo de sub sí dio, sol do, ven ci -
men to ou pen são, re ce be rem dos co fres ge ra is, pro vin ci a is ou mu ni ci pa is
200$000 ou mais por ano. 

Nº 5. Os ad vo ga dos e so li ci ta do res, os mé di cos, ci rur giões e
far ma cêu ti cos, os que ti ve rem qual quer tí tu lo con fe ri do ou apro va do pe las
fa cul da des, aca de mi as, es co las e ins ti tu tos, de en si no pú bli co se cun dá rio,
su pe ri or e es pe ci al do Impé rio. 

Nº 6. Os que exer ce rem o ma gis té rio par ti cu lar como di re to res e
pro fes so res de co lé gi os ou es co las, fre qüen ta das por 10 ou mais alu nos. 

Nº 7. Os clé ri gos se cu la res de or dens sa cras. 
Nº 8. Os ti tu la res do Impé rio, os ofi ci a is e fi dal gos da Casa Impe ri al,

e os cri a dos des ta que não fo rem de ga lão bran co. 
Nº 9. Os ne go ci an tes ma tri cu la dos, os cor re to res e os agen tes de

le i lão. 
Nº 10. Os guar da-li vros e pri me i ros ca i xe i ros de ca sas co mer ci a is 

que ti ve rem 200$000 ou mais de or de na do, e cu jos tí tu los es ti ve rem re gis -
tra dos no re gis tro do co mér cio. 

Nº 11. Os pro pri e tá ri os e ad mi nis tra do res de fa zen das ru ra is, de
fá bri cas e de ofi ci nas. 

Nº 12. Os ca pi tães de na vi os mer can tes e pi lo tos que ti ve rem car ta 
de exa me. 

II. Admi te-se como pro va de ren da le gal:

Nº l. Jus ti fi ca ção ju di ci al dada pe ran te o juiz mu ni ci pal ou subs -
ti tu to do juiz de Di re i to, na qual se pro ve que o jus ti fi can te tem, pe los seus
bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go, a ren da li qui da anu al de
200$000. 

Nº 2. Do cu men to de es ta ção pú bli ca, pelo qual o ci da dão mos tre
re ce ber dos co fres ge ra is, pro vin ci a is ou mu ni ci pa is, ven ci men tos, sol do ou
pen são de 200$000 pelo me nos, ou pa gar o im pos to pes so al ou ou tros na
im por tân cia de 6$000 anu al men te. 

Nº 3. Exi bi ção de con tra to trans cri to no li vro de no tas, do qual
cons te que o ci da dão é ren de i ro ou lo ca tá rio, por pra zo não in fe ri or a três
anos, de ter re nos que cul ti va pa gan do 20$000 ou mais por ano. 

Nº 4. Tí tu lo de pro pri e da de imó vel, cujo va lor lo ca ti vo não seja
in fe ri or a 200$000. 
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Nº 5. Fi cam ele va dos: a trin ta dias o pra zo do art. 20 e a dez dias
o do art. 22 da Lei de 19 de agos to de 1846. 

§ 5º No úl ti mo pra zo ou vi rão as jun tas pa ro qui a is as que i xas,
de nún ci as e re cla ma ções que lhes fo rem fe i tas; e, re du zin do-as a ter mo as si -
na do pelo que i xo so, de nun ci an te ou re cla man te, emi ti rão so bre elas sua
opi nião com to dos os me i os de es cla re ci men to; mas só po de rão de li be rar
so bre a in clu são de no mes que te nham sido omi ti dos. 

§ 6º As jun tas pa ro qui a is tra ba lha rão, des de as 10 ho ras da ma nhã,
du ran te seis ho ras con se cu ti vas em cada dia; suas ses sões se rão pú bi cas e as 
de li be ra ções to ma das por ma i o ria de vo tos. To dos os in te res sa dos po de rão
re que rer ver bal men te ou por es cri to o que jul ga rem a bem de seu di re i to e
da ver da de da qua li fi ca ção dan do-se-lhes um pra zo ra zoá vel até cin co dias
para apre sen ta rem as pro vas de suas ale ga ções. 

Das ocor rên ci as de cada dia se la vra rá uma ata, que será as si na da
pe los mem bros da jun ta e pe los ci da dãos pre sen tes que o qui se rem. 

§ 7º Orga ni za da no pri me i ro pra zo de que tra ta o pa rag. 5º, a lis ta
ge ral dos vo tan tes da pa ró quia com to das as in di ca ções do pa rag. 4º e com
as ob ser va ções con ve ni en tes para es cla re ci men to e de ci são da jun ta mu ni ci pal, 
será pu bli ca da pela for ma de ter mi na da no art. 21 da Lei de 19 de agos to de
1846 e tam bém pela im pren sa, se a hou ver no mu ni cí pio. 

Do mes mo modo se pro ce de rá com a lis ta su ple men tar, de po is
do se gun do pra zo. 

§ 8º Con clu í dos os tra ba lhos da jun ta pa ro qui al e re me ti dos ime -
di a ta men te ao juiz mu ni ci pal ou ao subs ti tu to do juiz de di re i to, este con vo ca rá, 
com an te ce dên cia de 10 dias, os ve re a do res que ti ve rem de ele ger os ou tros
dois mem bros da jun ta do mu ni cí pio, para que no dia e hora de sig na dos
com pa re çam no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal ou em ou tro edi fí cio que ofe re ça
mais co mo di da de. 

Ali pre sen tes, se efe tu a rá em ato pú bli co a ele i ção com as for ma -
li da des que es tão es ta be le ci das para a com po si ção das jun tas de qua li fi ca ção e
me sas pa ro qui a is, e lhe fo rem apli cá ve is. De tudo se la vra rá uma ata cir cuns -
tan ci a da qual será as si na da pe las pes so as que in ter vi e rem no ato e pe los
ci da dãos pre sen tes que o qui se rem. 

§ 9º Insta la da a jun ta mu ni ci pal, o pre si den te dis tri bu i rá pe los
mem bros dela as lis tas pa ro qui a is, para que as exa mi nem, e man da rá anun ci ar 
por edi ta is e pela im pren sa, onde a hou ver, o dia e hora em que de ve rão
prin ci pi ar as ses sões or di ná ri as para a ve ri fi ca ção e apu ra ção de cada uma
das re fe ri das lis tas, co me çan do pe las das pa ró qui as mais dis tan tes. 

§ 10. Esta re u nião da jun ta mu ni ci pal, que de ve rá prin ci pi ar 30
dias de po is de en cer ra dos os tra ba lhos das jun tas pa ro qui a is, ou an tes, se
for pos sí vel, du ra rá o tem po ne ces sá rio, con tan to que não ex ce da de um
mês; e po de rá ser in ter rom pi da de po is de quin ze dias, se hou ver mu i ta

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  663



afluên cia de tra ba lho, para re co me çar no vi gé si mo dia, que será anun ci a do
pe los me i os de pu bli ci da de já in di ca dos. 

§ 11. À jun ta mu ni ci pal com pe te: 

1º) apu rar e or ga ni zar de fi ni ti va men te, por pa ró qui as, dis tri tos
de paz e quar te i rões, a lis ta ge ral dos vo tan tes do mu ni cí pio, com a de cla ra ção
dos que são ele gí ve is para ele i to res, ser vin do-se para este fim dos tra ba lhos
das jun tas pa ro qui a is, das in for ma ções que de vem pres tar-lhe os agen tes
fis ca is das ren das ge ra is, pro vin ci a is e mu ni ci pa is, bem como to das as au to -
ri da des e che fes de re par ti ções ad mi nis tra ti vas, ju di ciá ri as, po li ci a is, ci vis,
mi li ta res e ecle siás ti cas; fi nal men te, de to dos os es cla re ci men tos e me i os de
pro va ne ces sá ri os para ve ri fi ca ção da exis tên cia dos ci da dãos alis ta dos e
das qua li da des com que o de vem ser; 

2º) in clu ir, pelo co nhe ci men to que a jun ta ti ver, ou pe las pro vas
exi bi das de ca pa ci da de po lí ti ca, os ci da dãos cu jos no mes hou ve rem sido
omi ti dos; 

3º) ex clu ir os que ti ve rem sido in de vi da men te qua li fi ca dos pe las
jun tas pa ro qui a is, de ven do nes te caso no ti fi cá-los por edi ta is afi xa dos nos
lu ga res mais pú bli cos, ou pela im pren sa, para ale ga rem e sus ten ta rem o seu 
di re i to; 

4º) ou vir e de ci dir, com re cur so ne ces sá rio para o juiz de di re i to,
to das as que i xas, de nún ci as e re cla ma ções que ver sa rem so bre a re gu la ri da de
dos tra ba lhos das jun tas pa ro qui a is, as sim como to mar co nhe ci men to ex
of fi cio e com o mes mo re cur so, de qua is quer ir re gu la ri da des, ví ci os ou nu li da des 
que des co brir no pro ces so dos tra ba lhos das jun tas pa ro qui a is. 

§ 12. As ses sões da jun ta mu ni ci pal se rão pú bli cas e du ra rão des de
as 10 ho ras da ma nhã até às qua tro da tar de; suas de li be ra ções se rão to ma das
por ma i o ria de vo tos. 

To dos os in te res sa dos po de rão re que rer ver bal men te ou por
es cri to o que jul ga rem a bem de seu di re i to e da ver da de da qua li fi ca ção, e
te rão um pra zo ra zoá vel, até cin co dias, para apre sen ta rem as pro vas de
suas ale ga ções. 

Das ocor rên ci as de cada dia se la vra rá uma ata, a qual será as si na da
pe los mem bros da jun ta e pe los ci da dãos pre sen tes que o qui se rem. 

§ 13. Re vis tas, al te ra das ou con fir ma das as lis tas en vi a das pe las
jun tas pa ro qui a is, se rão pu bli ca das na sede do mu ni cí pio e de vol vi das ás
di tas jun tas para que tam bém as pu bli quem nas pa ro qui as. A pu bli ca ção
será fe i ta du ran te dois me ses, por edi ta is, e qua tro ve zes com in ter va los de
15 dias, pe los jor na is, se os hou ver no mu ni cí pio. Ao mes mo tem po se en vi a rá
có pia de cada uma das di tas lis tas ao juiz de di re i to. 

§ 14. De cor ri do o pra zo de dois me ses, mar ca do para a pu bli ca ção
das lis tas no pa rá gra fo an te ce den te, as jun tas mu ni ci pa is re u nir-se-ão a
se gun da vez du ran te dez dias, a fim de re ce be rem re cur sos de suas de ci sões
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para os ju ízes de di re i to das res pec ti vas co mar cas; o que será anun ci a do
com oito dias, pelo me nos, de an te ce dên cia. Nas co mar cas em que hou ver
mais de um juiz de di re i to, é com pe ten te para co nhe cer dos re cur sos o da
1.a vara cí vel. Pe ran te a jun ta mu ni ci pal ser vi rá de es cri vão o se cre tá rio da
Câ ma ra Mu ni ci pal. 

§ 15. Os re cur sos po dem ser in ter pos tos: pe los não alis ta dos ou
por seus es pe ci a is pro cu ra do res, quan do se tra tar de sua in clu são; por qual quer
ci da dão da pa ró quia, quan do se tra tar de ex clu são de ci da dãos alis ta dos na
mes ma pa ró quia ou de nu li da de. 

De vem ser acom pa nha dos de do cu men tos que fa çam pro va ple na
ou de jus ti fi ca ção pro ces sa da com ci ta ção do pro mo tor pú bli co, no pri me i ro 
caso, e dos in te res sa dos no se gun do. 

§ 16. Pre sen tes os re cur sos á jun ta mu ni ci pal, esta, no mes mo dia 
ou no ime di a to, se as par tes não re que re rem a di la ção do § 12, os de ci di rá,
pro fe rin do des pa cho nos re que ri men tos dos re cor ren tes e man dan do trans -
cre vê-lo na ata do dia e pu bli cá-lo pe los me i os es ta be le ci dos. 

§ 17. O des pa cho fa vo rá vel da jun ta, no 1º caso do § 15, será ime -
di a ta men te exe cu ta do, sal vo o re cur so com efe i to de vo lu ti vo, que qual quer
ci da dão pode in ter por para o juiz de di re i to; quan do, po rém, hou ver in de -
fe ri men to, se gui rão os pa péis no pra zo de três dias para o so bre di to juiz,
po den do os in te res sa dos pro du zir no vas ale ga ções e do cu men tos. 

Tam bém se gui rão para o juiz de di re i to, qual quer que seja a de ci são
da jun ta mu ni ci pal, os re cur sos na se gun do caso do § 15. 

§ 18. os re cur sos in ter pos tos so bre a qua li fi ca ção se rão de ci di dos
pelo juiz de di re i to, em des pa chos fun da men ta dos, no pra zo im pror ro gá vel 
de 30 dias. 

A de ci são pro du zi rá des de logo to dos os seus efe i tos. To da via,
no caso de ex clu são, po de rão os ci da dãos in te res sa dos in ter por a todo tem po
re cur so para a Re la ção do dis tri to, a qual o de ci di rá pron ta men te, na con for -
mi da de do art. 38 da Lei de 19 de agos to de 1846. 

Se, po rém, a de ci são ver sar so bre ir re gu la ri da de e ví ci os que
im por tem nu li da de da qua li fi ca ção, ha ve rá re cur so ne ces sá rio e com efe i to
sus pen si vo para o mes mo tri bu nal, o qual o de ci di rá no pra zo im pror ro gá vel
de 30 dias, con ta dos da data em que os pa péis ti ve rem en tra do na res pec ti va
se cre ta ria, e, se o re cur so não for pro vi do den tro des te pra zo, ter-se-á por
fir me e ir re vo gá vel a de ci são do juiz de di re i to. No caso de anu la ção, o
Pre si den te do Tri bu nal da Re la ção en vi a rá ime di a ta men te ao pre si den te da
res pe ti va pro vín cia có pia do acór dão, a fim de que se jam da das pron tas
pro vi dên ci as para a nova qua li fi ca ção. Ser vi rá pe ran te o Juiz de Di re i to o
es cri vão do júri. 

§ 19. Sa tis fe i tas to das as for ma li da des pres cri tas nos pa rá gra fos
an te ce den tes e lan ça das pe las jun tas mu ni ci pa is as lis tas ge ra is em li vro
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es pe ci al, que fi ca rá no ar qui vo da Câ ma ra do mu ni cí pio, está ul ti ma da e
en cer ra da a qua li fi ca ção; e a to dos os ci da dãos ir re vo ga vel men te ins cri tos
na lis ta se pas sa rão tí tu los de qua li fi ca ção, que de ve rão ser im pres sos e ex -
tra í dos de li vros de ta lão. 

Estes tí tu los se rão re me ti dos, den tro de três dias, pe las jun tas
mu ni ci pa is aos ju í zes de paz em exer cí cio nas res pe ti vas pa ro qui as. 

§ 20. Por meio de edi ta is pu bli ca dos na im pren sa do lu gar, e afi -
xa dos na por ta da Câ ma ra Mu ni ci pal e da igre ja ma triz da pa ró quia, con vi -
da rá sem de mo ra o Juiz de Paz res pec ti vo os ci da dãos qua li fi ca dos para
pes so al men te re ce be rem seus tí tu los de qua li fi ca ção no pra zo de 30 dias. A
en tre ga do tí tu lo será fe i ta ao pró prio ci da dão, o qual por si, ou por ou trem, 
se não sou ber es cre ver, o as si na rá pe ran te o Juiz de Paz, e pas sa rá re ci bo em 
li vro es pe ci al. De cor ri do aque le pra zo, os tí tu los não re cla ma dos se rão
re me tidos á Câ ma ra Mu ni ci pal, e ai guar da dos em um co fre. 

No caso de re cu sar o juiz de paz a en tre ga do tí tu lo de qua li fi ca ção
ao ci da dão a quem per ten cer, po de rá este re cor rer para o Juiz de Di re i to da
co mar ca, por sim ples pe ti ção. O juiz de Di re i to, ou vin do o de Paz, que
res pon de rá no pra zo de três dias, de ci di rá de fi ni ti va men te. 

O mes mo re cur so terá lu gar no caso de re cu sar a Câ ma ra Mu ni -
ci pal a en tre ga do ti tu lo de qua li fi ca ção de po si ta do em seu co fre. 

§ 21. A qua li fi ca ção fe i ta em vir tu de des ta lei é per ma nen te para
o efe i to de não po der ne nhum ci da dão ser eli mi na do, sem pro var-se que fa -
le ceu, ou que per deu a ca pa ci da de po lí ti ca para o exer cí cio do di re i to ele i to -
ral por al gum dos fa tos de sig na dos no art. 7° da Cons ti tu i ção do Impé rio. 

§ 22. A pro va da per da da ca pa ci da de po lí ti ca do ci da dão, na
con for mi da de do pa rá gra fo an te ce den te, deve ser a mais com ple ta e in cum be
aque le que re que rer a eli mi na ção. Pe ran te a Jun ta Mu ni ci pal, quan do re u ni da,
será pro du zi da essa pro va por meio de cer ti dão au tên ti ca de al gum dos fa tos
de que re sul ta a per da de ca pa ci da de, ou por meio de sen ten ça pro fe ri da
pelo juiz de Di re i to da co mar ca em pro ces so re gu lar ins ta u ra do com ci ta ção 
pes so al do eli mi na do, quan do se acha rem lu gar co nhe ci do, e em todo o
caso com ci ta ção edi tal de qua is quer ter ce i ros in te res sa dos. 

A eli mi na ção por mor te po de rá ser fe i ta ex-of fi cio pela Jun ta
mu ni ci pal, com exi bi ção da cer ti dão de óbi to, que, à sua re qui si ção, lhe
de ve rá mi nis trar a re par ti ção com pe ten te. 

§ 23. Po de rão ser tam bém eli mi na dos da lis ta de uma pa ró quia,
du ran te a re u nião das Jun tas Mu ni ci pal a que se re fe re o § 14, os ci da dãos
que ti ve rem mu da do de do mi cí lio para mu ni cí pio di fe ren te ou para pais
es tran ge i ro. 

Se a mu dan ça for de uma para ou tra pa ró quia do mes mo mu ni -
cí pio, ou de um para ou tro dis tri to da mes ma pa ró quia, far-se-ão nas lis tas
as al te ra ções con se qüen tes. 
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§ 24. A qua li fi ca ção pelo pro ces so or di ná rio es ta be le ci do nos
pa rá gra fos an te ce den tes será fe i ta de dois em dois anos. 

§ 25. Nos ter mos do art. 21 da Lei de 19 de agos to de 1846, as
Jun tas Mu ni ci pa is en vi a rão ao mi nis tro do Impé rio, no mu ni cí pio da cor te,
e aos pre si den tes, nas pro vín ci as, có pia da lis ta ge ral, de que tra ta o § 19, e
em to dos os anos, no mês de ja ne i ro có pia da lis ta com ple men tar, con ten do
os no mes dos ci da dãos ex clu í dos da lis ta ge ral, ou nela no va men te in clu í dos
du ran te o ano an te ri or. 

§ 26. São nu los os tra ba lhos da Jun ta Pa ro qui al de qua li fi ca ção: 

I – ten do sido a or ga ni za ção da Jun ta pre si di da por juiz in com -
pe ten te não ju ra men ta do; 

II – ten do con cor ri do para a ele i ção dos mem bros da jun ta pes so as 
incom pe ten tes em tal nú me ro, que pu des sem ter in flu í do no re sul ta do da
ele i ção; 

III – não se ten do fe i to, nos ter mos do art. 4º da Lei de 19 de
agos to de 1846,  con vo ca ção dos ele i to res e dos ime di a tos em vo tos, que
de vi am con cor rer para a ele i ção dos mem bros da jun ta, ví cio que en tre tan to 
se con si de ra rá sa na do pelo com pa re ci men to vo lun tá rio da ma i o ria, não só
dos ele i to res, como dos ime di a tos em vo tos que de vi am ser con vo ca dos
con for me o art. 1º;

IV – ten do a Jun ta de i xa do de fun ci o nar no lu gar de sig na do para 
suas re u niões, sal vo o caso de for ça ma i or, de vi da men te com pro va do; 

V – ten do por ca u sa jus ti fi ca das e aten dí ve is fun ci o na do em lu gar
di ver so do de sig na do para suas re u niões, sem fa zer cons tar por edi ta is o
novo lu gar des tas; 

VI – ten do fe i to par te da jun ta pes so as sem as qua li da des de ele i tor; 
VII – não se ten do re u ni do a jun ta pelo tem po e nas oca siões que

a lei mar ca; 
VIII – não ten do sido fe i ta a qua li fi ca ção por dis tri tos, quar te i rões,

e com to das as de cla ra ções exi gi das nes ta lei. 

§ 27. As ir re gu la ri da des não es pe ci fi ca das no pa rá gra fo an te ce -
den te não anu lam o pro ces so da qua li fi ca ção, se este for em sua subs tân cia
con fir ma do ou cor ri gi do pela Jun ta Mu ni ci pal: e ape nas dão lu gar á res pon -
sa bi li da de dos que as mo ti va ram, uma vez que se ve ri fi que ter ha vi do cul pa. 

§ 28. São nu los os tra ba lhos da jun ta mu ni ci pal: 
I – nos ca sos mar ca dos no § 26, nos I, II, III, IV, V, VI e VII; 
II – não se ten do fe i to nos ter mos do §. 8º des te ar ti go, a con vo ca ção

dos ve re a do res que de ve ri am ter con cor ri do para a ele i ção dos dois mem bros
da jun ta o que, con tu do, se con si de ra rá sa na do pelo com pa re ci men to vo lun tá rio 
da ma i o ria dos di tos ve re a do res; 
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III – não ten do sido fe i ta a qua li fi ca ção por pa ró qui as, dis tri tos,
quar te i rões e com to das as de cla ra ções exi gi das nes ta lei; 

 IV – não se ten do fe i to a pu bli ca ção da lis ta ge ral da qua li fi ca ção 
pelo tem po e modo pres cri to no § 13. 

§ 29. É apli cá vel aos tra ba lhos da Jun ta Mu ni ci pal a dis po si ção
do § 27, se as ir re gu la ri da des não fo rem das men ci o na das no pa rá gra fo
an te ce den te, ou hou ve rem sido su pri das em tem po. 

Os re cur sos so bre nu li da des e ir re gu la ri da des se rão in ter pos tos
pe ran te o se cre tá rio da Câ ma ra Mu ni ci pal den tro de 30 dias de po is de fin da 
a qua li fi ca ção. 

Art. 2º O mi nis tro do Impé rio fi xa rá o nú me ro de ele i to res de
cada pa ró quia so bre a base do re cen se a men to da po pu la ção e na ra zão de
um ele i tor por 400 ha bi tan tes de qual quer sexo ou con di ção, com a úni ca
ex ce ção dos sú di tos de ou tros es ta dos. Ha ven do so bre o múl ti plo de 400
nú me ro ex ce den te de 200, acres ce rá mais um ele i tor. 

Em fal ta de da dos es ta tís ti cos para a fi xa ção de ele i to res de al gu ma
pa ró quia, ser-lhe-á mar ca do o mes mo nú me ro de ele i to res da úl ti ma ele i ção 
apro va da. 

§ 1º Para to dos os efe i tos ele i to ra is até o novo ar ro la men to ge ral
da po pu la ção do Impé rio, sub sis ti rão inal te rá ve is as cir cuns cri ções pa ro qui a is
con tem pla das no atu al re cen se a men to, não obs tan te qual quer al te ra ção fe i ta
com a cri a ção de no vas fre gue si as, ou com a sub di vi são das exis ten tes. 

§ 2º Fi xa do o nú me ro de ele i to res de cada pa ró quia, só por lei
po de rá ser al te ra do, para mais ou para me nos, à vis ta das mo di fi ca ções que
ti ve rem ocor ri do no novo ar ro la men to da po pu la ção. 

§ 3º A ele i ção de ele i to res ge ra is co me ça rá em todo o Impé rio no
pri me i ro dia útil do mês de no vem bro do quar to ano de cada le gis la tu ra. 

Exce tua-se o caso de dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
qual o go ver no mar ca rá, den tro do pra zo de qua tro me ses con ta dos da data 
do de cre to de dis so lu ção, um dia útil para o co me ço dos tra ba lhos da nova
ele i ção. 

§ 4º As me sas das as sem bléi as pa ro qui a is se rão cons ti tu í das do
modo es ta be le ci do nes ta lei, art. 1º e seus §§ 1º e 5º. 

§ 5º A or ga ni za ção, po rém, das jun tas e me sas pa ro qui a is, para
se pro ce der á pri me i ra qua li fi ca ção e ele i ção em vir tu de des ta lei será
fe i ta pe los ele i to res e su plen tes, sem pre ju í zo do modo es ta be le ci do no art.
1º e §§ 1º e 3º. 

§ 6º Não se ad mi ti rá ques tão so bre a ele gi bi li da de de qual quer
ci da dão para mem bro da mesa, se o seu nome es ti ver na lis ta de qua li fi ca ção
como ci da dão ele gí vel e não hou ver de ci são, que o man de eli mi nar, pro fe ri da
três me ses an tes da ele i ção. 
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Exce tua-se o caso de exi bir-se pro va de que o dito ci da dão
acha-se pro nun ci a do por sen ten ça, pas sa da em jul ga do, a qual o su je i te à
pri são e li vra men to. 

§ 7º Com pe te á mesa da as sem bléia pa ro qui al: 
I – fa zer as cha ma das dos vo tan tes pela lis ta ge ral da qua li fi ca ção

da pa ró quia e pela com ple men tar dos ci da dãos qua li fi ca dos até três me ses
an tes da ele i ção; 

II – apu rar as cé lu las re ce bi das; 
III – dis cu tir e de ci dir as ques tões de or dem que fo rem sus ci ta das

por qual quer mem bro da mesa, ou ci da dão vo tan te da pa ró quia; 
IV – ve ri fi car a iden ti da de dos vo tan tes, pro ce den do a tal res pe i to

nos ter mos do § 16 des te ar ti go;
V – Expe dir dipl omas de ele i to res;
VI – en vi ar ao co lé gio ele i to ral a que per ten ce rem os ele i to res

uma có pia au tên ti ca das atas da ele i ção, uma igual ao mi nis tro do Impé rio,
na cor te, e ao res pec ti vo pre si den te, em cada pro vín cia, e ou tra, por in ter -
mé dio des tes, ao 1º Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do,
con for me for a ele i ção de ele i to res ge ra is ou es pe ci a is para se na dor. 

§ 8º Ao pre si den te da mesa da as sem bléia pa ro qui al in cum be: 
I – di vi dir os tra ba lhos da mesa; 
II – re gu lar a dis cus são das ques tões que se sus ci ta rem, dan do

ou ne gan do a pa la vra e sus pen den do ou pror ro gan do os tra ba lhos; 
III – de sem pa tar a vo ta ção dos as sun tos dis cu ti dos pela mesa; 
IV – man ter a or dem no in te ri or do edi fí cio, onde ne nhu ma au to -

ri da de po de rá in ter vir sob qual quer pre tex to, sem re qui si ção sua, fe i ta por
es cri to, ou ver bal men te, se não for pos sí vel por aque le modo. 

§ 9º Insta la da a mesa pa ro qui al, co me ça rá a cha ma da dos vo tan tes,
cada um dos qua is de po si ta rá na urna uma cé du la fe cha da por to dos os la dos, 
con ten do tan tos no mes de ci da dãos ele gí ve is, quan tos cor res pon de rem a
dois ter ços dos ele i to res que a pa ró quia deve dar. 

Se o nú me ro de ele i to res da pa ró quia ex ce der o múl ti plo de três,
o vo tan te adi ci o na rá aos dois ter ços um ou dois no mes, con for me for o
ex ce den te. 

§ 10. Os tra ba lhos da as sem bléia pa ro qui al con ti nu a rão to dos os
dias, co me çan do às 10 ho ras da ma nhã e sus pen den do-se às qua tro ho ras
da tar de, sal vo se a esta hora se es ti ver fa zen do a cha ma da dos ci da dãos
qua li fi ca dos de um quar te i rão, a qual de ve rá fi car ter mi na da. 

§ 11. A hora em que ces sa rem os tra ba lhos de cada dia se la vra rá
urna ata, na qual se de cla rem as ocor rên ci as do dia e o es ta do do pro ces so
ele i to ral, com ex pres sa men ção do nú me ro das cé du las re ce bi das, dos no mes
dos ci da dãos que não acu di ram à ter ce i ra cha ma da, e do nú me ro das cé du las
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apu ra das, dis pen sa das as atas es pe ci a is de que tra tam os arts. 49 e 55 da Lei 
de 19 de agos to de 1846. 

§ 12. Ser vi rá de di plo ma ao ele i tor um re su mo da vo ta ção, da ta do e 
as si na do pe los mem bros da mesa, se gun do o mo de lo que for es ta be le ci do
em re gu la men to pelo go ver no. Re ce bê-lo-ão os ci da dãos ele gí ve is que ti ve rem
re u ni do ma i o ria de vo tos até o nú me ro de ele i to res que deve ele ger a pa ró quia. 

§ 13. É apli cá vel aos ci da dãos ele gí ve is, que ti ve rem re ce bi do vo tos
para ele i to res, a dis po si ção do § 6°, des te ar ti go. 

§ 14. No ato da ele i ção não se ad mi ti rá pro tes to ou re cla ma ção
que não seja es cri to e as si na do por ci da dão vo tan te da pa ró quia. 

Admi tem-se, po rém, ob ser va ções que, por bem da or dem e re gu -
la ri da de dos tra ba lhos, que i ra ver bal men te fa zer al gum vo tan te. 

Admi ti dos o pro tes to, a re cla ma ção ou as ob ser va ções, só aos
mem bros da mesa cabe dis cu ti-los e de ci dir pelo voto da ma i o ria. 

§ 15. Os pro tes tos de ma si a da men te ex ten sos se rão sim ples men te 
men ci o na dos, e não trans cri tos nas atas, mas se rão in te gral men te trans cri tos
no li vro das atas, em se gui da à úl ti ma, e a trans cri ção será en cer ra da com a
ru bri ca de to dos os mem bros da mesa. 

Qu an do ex tra í rem-se as có pi as das atas para os fins de cla ra dos
no art. 121 da Lei de 19 de agos to de 1846, se rão trans cri tos nas mes mas
có pi as os so bre di tos pro tes tos, sob pena de res pon sa bi li da de de quem sem
es tes ex trai-las. 

§ 16. A trans cri ção, erro de nome ou con tes ta ção de iden ti da de
não po de rá ser vir de pre tex to para que de i xe de ser ad mi ti do a vo tar o ci da dão
que acu dir à cha ma da, apre sen tar o seu tí tu lo de qua li fi ca ção, cujo nú me ro
de or dem co in ci da com o da lis ta ge ral, e, es cre ven do seu nome pe ran te a
mesa, mos trar que a le tra é igual á da as si na tu ra do tí tu lo, ou, não sa ben do
es cre ver, pro var com o tes te mu nho de pes so as fi de dig nas que é qua li fi ca do.

Nos ca sos de dú vi da, ex-of fi cio, ou a re que ri men to de três ele i to res
ou ci da dãos ele gí ve is, de ve rá a mesa to mar o voto em se pa ra do com to das
as de cla ra ções ne ces sá ri as para jus ti fi car o seu pro ce di men to. 

§ 17. Para de pu ta dos à Assem bléia Ge ral, ou para mem bros das
Assem bléi as Le gis la ti vas Pro vin ci a is, cada ele i tor vo ta rá em tan tos no mes
quan tos cor res pon de rem aos dois ter ços do nú me ro to tal mar ca do para a
pro vín cia. 

Se o nú me ro mar ca do para de pu ta dos à Assem bléia Ge ral e
mem bros da Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al for su pe ri or ao múl ti plo de
três, o ele i tor adi ci o na rá aos dois ter ços um ou dois no mes de ci da dãos,
con for me for o ex ce den te. 

§ 18. Enquan to por lei es pe ci al não for al te ra do o nú me ro de
de pu ta dos à Assem bléia Ge ral, cada pro vín cia ele ge rá na mes ma pro por ção 
ora mar ca da. 
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§ 19. Nas que ti ve rem de ele ger de pu ta dos em nú me ro múl ti plo
de três, cada ele i tor vo ta rá na ra zão de dois ter ços; nas que ti ve rem de ele ger
qua tro de pu ta dos, o ele i tor vo ta rá em três no mes, e nas que ti ve rem de
ele ger cin co de pu ta dos, o ele i tor vo ta rá em qua tro.

Nas Pro vín ci as que ti ve rem de ele ger so men te dois de pu ta dos,
cada ele i tor vo ta rá em dois no mes.

Para as ele i ções ge ra is de de pu ta dos e se na do res, a Pro vín cia do
Rio de Ja ne i ro e o Mu ni cí pio da Cor te for mam a mes ma cir cuns cri ção ele i to ral.

§ 20. No caso de va gas, du ran te a le gis la tu ra, o ele i tor vo ta rá em
um ou dois no mes, se as va gas fo rem só uma ou duas.

Para três ou mais va gas, o ele i tor vo ta rá como dis põem os §§ 16 e 19.
§ 21. Na ele i ção de se na dor ob ser va-se-á o se guin te:
1º) a or ga ni za ção das me sas pa ro qui a is para a ele i ção dos ele i to res 

es pe ci a is, a ori gem dos tra ba lhos e o modo de pro ce der à ele i ção dos ele i to res
se rão os mes mos es ta be le ci dos no § 4º des te ar ti go.

2º) a ele i ção pri má ria, ou a se cun dá ria, se aque la es ti ver fe i ta,
pro ce der-se-á den tro do pra zo de três me ses con ta dos do dia em que os
Pre si den tes de Pro vín cia hou ve rem re ce bi do a co mu ni ca ção do Pre si den te
do Se na do ou do Go ver no, ou ti ve rem no tí cia cer ta da vaga. Uma e ou tra
co mu ni ca ção se rão re gis tra das no Cor re io.

§ 22. O Mi nis tro do Impé rio, na Cor te, e os Pre si den tes nas
Pro vín ci as, cri a rão de fi ni ti va men te tan tos co lé gi os ele i to ra is quan tas fo rem
as ci da des e vi las, con tan to que ne nhum de les te nha me nos de vin te ele i to res.

§ 23. As au tên ti cas dos co lé gi os ele i to ra is de cada Pro vín cia se rão
apu ra das pela Câ ma ra Mu ni ci pal da ca pi tal, ex ce to as dos co lé gi os da Pro -
vín cia do Rio de Ja ne i ro, nas ele i ções para de pu ta dos à Assem bléia Ge ral e
se na do res, as qua is se rão apu ra das pela Câ ma ra Mu ni ci pal da Cor te.

§ 24. A ele i ção de Ve re a do res das Câ ma ras Mu ni ci pa is e de Ju í zes 
de Paz se fará no 1º dia do mês de ju lho do úl ti mo ano do qua triê nio, ob ser -
van do-se na or ga ni za ção da mesa pa ro qui al e no re ce bi men to e apu ra ção
das cé du las dos vo tan tes tudo quan to nes ta lei está de ter mi na do para a ele i ção de 
ele i to res.

§ 25. Cada ci da dão de po si ta rá na urna duas cé du las com os
res pec ti vos ró tu los, con ten do uma os no mes de seis ci da dãos ele gí ve is para
ve re a do res, se o mu ni cí pio der nove ve re a do res, ou de cin co ci da dãos ele gí ve is, 
se o mu ni cí pio der sete ve re a do res; ou tra con ten do os no mes de qua tro
ci da dãos ele gí ve is para ju í zes de Paz da pa ró quia em que re si dir, ou do dis tri to, 
se a pa ró quia ti ver mais de um.

§ 26. Só po dem ser ve re a do res os ci da dãos com as qua li da des de
ele i tor, re si den tes no mu ni cí pio por mais de dois anos.
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§ 27. Só po dem ser Ju í zes de Paz de um dis tri to os ci da dãos que,
além dos re qui si tos de ele i tor, ti ve rem por mais de dois anos re si dên cia
nesse dis tri to.

§ 28. Se o mu ni cí pio for cons ti tu í do por uma só pa ró quia, a mesa 
pa roqui al, fin da a ele i ção, ex pe di rá logo os di plo mas aos Ju í zes de Paz e
ve re a do res ele i to res, e, fa zen do ex tra ir duas có pi as au tên ti cas das atas,
re me te rá uma à Câ ma ra Mu ni ci pal, e ou tra ao Juiz de Di re i to da co mar ca.

§ 29. Se o mu ni cí pio com pre en der mais de uma pa ró quia, as
res pec ti vas me sas pa ro qui a is ex pe di rão os di plo mas aos ju í zes de paz e às
duas có pi as das atas da rão o des ti no in di ca do no pa rá gra fo an te ce den te.

A Câ ma ra Mu ni ci pal, 30 dias de po is da que le em que ti ver co me -
ça do a ele i ção, pro ce de rá à apu ra ção ge ral dos vo tos para ve re a do res, e dis to
la vra rá uma ata, da qual re me te rá có pia ao juiz de di re i to da co mar ca, além
das que deve re me ter como di plo mas aos no vos ele i tos, na for ma do art. 105
da Lei de 19 de agos to de 1846. 

§ 30. O juiz de di re i to é o fun ci o ná rio com pe ten te para co nhe cer
da va li da de ou nu li da de da ele i ção de ju í zes de paz e ve re a do res das Câ ma ras 
Mu ni ci pa is, mas não po de rá fazê-lo se não por via de re cla ma ção, que de ve rá
ser apre sen ta da den tro do pra zo de 30 dias, con ta dos do dia da apu ra ção. 

De cla ra rá nula a ele i ção se ve ri fi car al gum dos ca sos apli cá ve is
do art. 1º, § 26, des ta lei, ou que hou ve fra u de ple na men te pro va da e que
pre ju di que o re sul ta do da ele i ção; e fará in ti mar o seu des pa cho por car ta
do es cri vão do júri não só à Câ ma ra Mu ni ci pal, como a cada um dos mem bros 
da mesa da as sem bléia pa ro qui al, e por edi tal aos in te res sa dos. 

Do des pa cho que apro var a ele i ção só ha ve rá o re cur so vo lun tá rio
de qual quer ci da dão vo tan te do mu ni cí pio, que o de ve rá in ter por den tro de 
30 dias, con ta dos da pu bli ca ção do edi tal do mes mo des pa cho; do que, po rém, 
anu lar a ele i ção, além do re cur so que a qual quer ci da dão é lí ci to in ter por,
ha ve rá re cur so ne ces sá rio com efe i to sus pen si vo para a Re la ção do dis tri to. 

§ 31. O juiz de di re i to de ve rá pro fe rir o seu des pa cho no pra zo
im pror ro gá vel de 15 dias, con ta do da data em que re ce ber as có pi as au tên -
ti cas, e, no caso de re cur so, de ve rá en vi ar as atas com o seu des pa cho mo ti -
va do e com as ale ga ções e do cu men tos do re cor ren te, no pra zo tam bém de
15 dias, con ta do da data da in ter po si ção do re cur so a au to ri da de su pe ri or
com pe ten te; a qual o de ci di rá de fi ni ti va e ir re vo ga vel men te, nos ter mos da
úl ti ma par te do § 18 do art. 1º des ta lei. 

§ 32. O pre si den te do Tri bu nal da Re la ção en vi a rá ao pre si den te
da res pec ti va pro vín cia a có pia do acór dão, e ime di a ta men te se pro ce de rá a 
nova ele i ção, no caso de anu la ção da pri me i ra. 

§ 33. Os ve re a do res e ju í zes de paz do qua triê nio an te ri or são
obri ga dos a ser vir en quan to os no vos ele i tos não fo rem em pos sa dos. 
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Art. 3º Não po de rão ser vo ta dos para de pu ta dos à Assem bléia
Ge ral Le gis la ti va os bis pos, nas suas di o ce ses; e para mem bros das Assem bléi as 
Le gis la ti vas Pro vin ci a is, de pu ta dos à Assem bléia Ge ral ou se na do res nas
pro vín ci as em que exer ce rem ju ris di ção: 

I – os pre si den tes de pro vín ci as e seus se cre tá ri os; 
II – os vi gá ri os ca pi tu la res, go ver na do res de bis pa dos, vi gá ri os

ge ra is, pro vi so res e vi gá ri os fo râ ne os; 
III – os co man dan tes de Armas, ge ne ra is em che fe de ter ra ou de

mar, che fes de es ta ções na va is, ca pi tães de por to, co man dan tes mi li ta res e
dos cor pos de pol ícia; 

IV – os ins pe to res das te sou ra ri as ou re par ti ções de Fa zen da ge ral e 
pro vin ci al, os res pec ti vos pro cu ra do res fis ca is ou dos fe i tos e os ins pe to res
das al fân de gas; 

V – os de sem bar ga do res, ju í zes de di re i to, ju í zes subs ti tu tos,
mu ni ci pa is ou de ór fãos, os che fes de po lí cia e seus de le ga dos e sub de le ga dos, 
os pro mo to res pú bli cos e os cu ra do res ge ra is de ór fãos; 

VI – os ins pe to res ou di rec to res-ge ra is da ins tru ção pú bli ca. 

§ 1º A in com pa ti bi li da de ele i to ral pre va le ce: 

I – para os re fe ri dos fun ci o ná ri os e seus subs ti tu tos le ga is que
ti ve rem es ta do no exer cí cio dos res pec ti vos em pre gos den tro de seis me ses
an te ri o res à ele i ção se cun dá ria; 

II – para os subs ti tu tos que exer ce rem os em pre gos den tro dos
seis me ses, e para os que os pre ce de rem na or dem da subs ti tu i ção, e que
de vi am ou po di am as su mir o exer cí cio; 

III – para os fun ci o ná ri os efe ti vos des de a data da ace i ta ção do
em pre go ou fun ção pú bli ca até seis me ses de po is de o te rem de i xa do em
vir tu de de re mo ção, aces so, re nún cia ou de mis são. 

§ 2º O pra zo de seis me ses, de que tra ta o pa rá gra fo an te ce den te,
é re du zi do ao de três me ses, no caso de dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 3º Tam bém não po de rão ser vo ta dos para mem bros das
Assem bléi as Pro vin ci a is de pu ta dos e se na do res, os em pre sá ri os, di re to res,
con tra ta do res ar re ma tan tes ou in te res sa dos na ar re ma ta ção de ren di men -
tos, obras ou for ne ci men tos pú bli cos na que las pro vín ci as em que os res pec -
ti vos con tra tos e ar re ma ta ções te nham exe cu ção e du ran te o tem po de les. 

§ 4º Se rão re pu ta dos nu los os vo tos que para mem bros das
Assem bléi as Pro vin ci a is, de pu ta dos ou se na do res re ca í rem nos fun ci o ná ri os e
ci da dãos es pe ci fi ca dos nes te ar ti go; e dis to se fará men ção mo ti va da nas
atas dos co lé gi os ou das câ ma ras apu ra do ras. 

§ 5º Sal vo a dis po si ção do art. 34 da Cons ti tu i ção do Impé rio,
du ran te a Le gis la tu ra e seis me ses de po is, é in com pa tí vel com o car go de
de pu ta do a no me a ção des te para em pre gos ou co mis sões re tri bu í das, ge ra is 
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ou pro vin ci a is, e bem as sim a con ces são de pri vi lé gi os e a ce le bra ção de
con tra tos, ar re ma ta ções, ren das, obras ou for ne ci men tos pú bli cos. Exce tu am-se:
1º) os aces sos por an ti güi da de; 2º) o car go de con se lhe i ro de Esta do; 3º) as
pre si dên ci as de pro vín ci as, mis sões di plo má ti cas es pe ci a is e co mis sões
mi li ta res; 4º) o car go de bis po. 

A pro i bi ção re la ti va a em pre gos (sal vo aces so por an ti güi da de),
co mis sões, pri vi lé gi os, con tra tos e ar re ma ta ções de ren das, obras ou for ne -
ci men tos pú bli cos, é apli cá vel aos mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas
Pro vin ci a is, com re la ção ao go ver no da pro vín cia. 

Art. 4º O go ver no fará co li gir e pu bli ca rá por de cre to to das as
dis po si ções que fi cam vi go ran do em re la ção ao pro ces so ele i to ral. 

Pro mul ga do o re fe ri do de cre to, fi ca rá sem vi gor a dis po si ção do
art. 120 da Lei nº 387, de 19 de agos to de 1846. 

Art. 5º Fica o go ver no au to ri za do a es pa çar a re u nião da Assem bléia 
Ge ral Le gis la ti va da se guin te le gis la tu ra, con tan do que se efe tue den tro do
pri me i ro ano. 

Ou tros sim, é au to ri za do a en cur tar para a pri me i ra ele i ção ge ral
os pra zos men ci o na dos nos § 5º a 10,13, 14 e 18 do art. 1º. 

Art. 6º A ele i ção das Assem bléi as Pro vin ci a is con ti nu a rá a ser fe i ta
pelo pro ces so da le gis la ção vi gen te, en quan to se não ele ger novo cor po
ele i to ral. 

As in com pa ti bi li da des, po rém, se rão tam bém ob ser va das nes sas
ele i ções, des de que se pro mul gue a pre sen te lei. 

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
O Dr. José Ben to da Cu nha e Fi gue i re do, do meu Con se lho, se na dor

do Impé rio, mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim 
o te nha en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 20 de ou tu bro
de 1875; 54º da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

José Ben to da Cu nha e Fi gue i re do. 
Chan ce la ria-mor do Impé rio. – Di o go Ve lho Ca val can ti de Albu -

quer que. 
Tran si tou em 25 de ou tu bro de 1875. – José Ben to da Cu nha Fi gue i re do

Jú ni or. Re gis tra do. 
Pu bli ca do na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio em

28 de ou tu bro de 1875. – Ma nuel Je su i no Fer re i ra. 

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 126-137. 
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111.4 – LEI SINIMBU – DECRETO Nº 2.827
(15 DE MARÇO 1879)

Dis põe do modo como deve ser fe i to o
con tra to de lo ca ção de ser vi ços.

Hei por bem san ci o nar e man dar que se exe cu te a Re so lu ção
se guin te da Assem bléia Ge ral:

CAPÍTULO I

Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta Lei só com pre en de:
§ 1º A lo ca ção dos ser vi ços apli ca dos à  agri cul tu ra.
§ 2º As em pre i ta das e tra ba lhos con cer nen tes a obras e fábri cas

res pec ti vas à agri cul tu ra, que se rão re gu la dos pe las dis po si ções dos arts.
226 e se guin tes do Có di go do Co mér cio quan do for omis sa a pre sen te Lei.

Art. 2º As de ma is lo ca ções de ser vi ços con ti nu a rão a re gu lar-se
pela Orde na ção, liv. 4º, tits. 29 a 35, arts. 226 e se guin tes do Có di go do
Co mér cio.

Pa rá gra fo úni co. O Go ver no man da rá ane xar a esta lei as dis po -
si ções le gis la ti vas a que ela se re fe re.

Art. 3º Esta lei é apli cá vel tan to ao lo ca dor na ci o nal como ao
es tran ge i ro.

Fi cam re vo ga das as leis de 13 de se tem bro de 1830 e 11 de ou tu bro
de 1837.

Art. 4º O con tra to de lo ca ção de ser vi ços exi ge, para sua for ma e
para sua pro va, a es cri tu ra pu bli ca, ce le bra da pe ran te o Escri vão de Paz do
dis tri to onde for si tu a do o pré dio rús ti co, ao qual se des ti nar o ser vi ço, ou
na ca pi tal das pro vín ci as ma rí ti mas, pe ran te Ta be lião de No tas, aí achan do-se
o lo ca dor.



Uma pú bli ca for ma do con tra to será en tre gue ao lo ca tá rio e
ou tra ao lo ca dor gra tu i ta men te.

Art. 5º O con tra to fe i to fora do Impé rio, para ser exe cu ta do no
Impé rio, será au ten ti ca do pelo Côn sul ou Vice-Côn sul bra si le i ro.

Art. 6º Os me no res de 21 anos nos con tra tos de lo ca ção de ser vi -
ços as sis ti dos por seus pais, ou, se fo rem ór fãos, por seus tu to res, me di an te
pré via li cen ça do Juiz de Órfãos, e quan do os ór fãos se jam es tran ge i ros, por 
seus Côn su les, onde os hou ver.

Art. 7º O Juiz dos Órfãos será o dos dis tri tos de sig na dos no art. 4º.
Art. 8º O lo ca tá rio é obri ga do a apre sen tar o con tra to de lo ca ção

de ser vi ços ao Se cre tá rio da Câ ma ra Mu ni ci pal da ca be ça da co mar ca onde
es ti ver si tu a do o pré dio, no qual haja de ser vir o lo ca dor, para ser aver ba do
em li vro pró prio, nu me ra do e ru bri ca do pelo Pre si den te da Câ ma ra e es cri to
al fa be ti ca men te.

O Go ver no nos re gu la men tos de ter mi na rá o modo da aver ba ção
e os emo lu men tos que por ela com pe tem ao Se cre ta rio da Câ ma ra Mu ni ci pal,
os qua is cor re rão a car go do lo ca tá rio.

CAPÍTULO II 

Da Lo ca ção de Ser vi ços em Ge ral

Art. 9º Esta lei ad mi te:
§ 1º A lo ca ção de ser vi ços pro pri a men te di tos.
§ 2º A lo ca ção de ser vi ços, me di an te a par ce ria nos fru tos do pré dio,

de no mi na da – par ce ria agrí co la.
§ 3º A lo ca ção de ser vi ços me di an te a par ce ria na cri a ção de

ani ma is úte is à la vou ra, de no mi na da – par ce ria pe cuá ria.

CAPÍTULO III

Da Lo ca ção de Ser vi ços Pro pri a men te Dita

Art. 10. A lo ca ção de ser vi ços pro pri a men te dita será re gu la da
pela dis po si ção dos ar ti gos se guin tes:

Art. 11. A du ra ção dela, sen do bra si le i ro o lo ca dor, não pas sa rá
de seus anos, sal vo o di re i to de re no va ção.

Art. 12. Não ha ven do tem po ajus ta do, pre su me-se ser o de três
anos agrá ri os, con ta dos con for me o cos tu me do lu gar.

Art. 13. Con si de ra-se re no va da a lo ca ção de ser vi ços por ou tro
tan to tem po so bre o con ven ci o na do (art. 11) ou o pre su mi do (art. 12), se, até 
o úl ti mo mês do ano agrá rio, nem o lo ca tá rio der, nem o lo ca dor exi gir
dis pen sa do ser vi ço.
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Art. 14. Sen do es tran ge i ro o lo ca dor, o pra zo con ven ci o nal da
lo ca ção não ex ce de rá de cin co anos, sal vo ex pres sa re no va ção.

Art. 15. Na lo ca ção de ser vi ços de me nor não se es ti pu la rá du ra -
ção que trans po nha a me no ri da de.

Art. 16. O pra zo da lo ca ção de ser vi ços dos li ber tos e o mes mo
de ter mi na do pela Lei de 28 de se tem bro de 1871.

Art. 17. O lo ca tá rio não pode, sem o apra zi men to do lo ca dor,
trans fe rir a ou trem a lo ca ção de ser vi ços.

§ 1º Este apra zi men to deve cons tar de es cri tu ra de ces são, na
qual in ter vi rá como as sis ten te o lo ca dor.

§ 2º Nem o lo ca dor pode, sem ou tor ga do lo ca tá rio, por ou tra
pes soa em seu lu gar.

§ 3º Se o lo ca tá rio anu ir à subs ti tu i ção, o lo ca dor não será res -
pon sá vel pe los fa tos do subs ti tu to.

Art. 18. A dis po si ção do pri me i ro mem bro do ar ti go an te ce den te
não é apli cá vel ao caso em que o pré dio rús ti co, no qual ser vir o lo ca dor,
pas se a ou trem por qual quer tí tu lo.

Art. 19. São nu los de ple no di re i to:
§ 1º Os con tra tos que im pu se rem ao lo ca dor obri ga ções por dí vi -

das de ou tros, que não fo rem sua mu lher ou fi lhos me no res, ou que im pu -
se rem ao lo ca dor obri ga ções por dí vi das não pro ve ni en tes da lo ca ção e pos -
te ri o res a ela.

§ 2º Os con tra tos que im pu se rem ao lo ca dor a obri ga ção de
pa gar mais do que me ta de das pas sa gens e des pe sas de ins ti tu i ção.

§ 3º Os con tra tos que es ti pu la rem ju ros pelo de bi to do lo ca dor.
§ 4º Não é nulo o con tra to que es ti pu lar o pre ço da lo ca ção em

de ter mi na da quan ti da de de fru tos; mas, não ha ven do con ven ção, pre su me-se
con sis tir o pre ço em di nhe i ro.

Art. 20. É li ci to ao lo ca dor es tran ge i ro, con tra ta do fora do Impé -
rio, che gan do ao Impé rio, mas den tro de um mês de po is de sua che ga da,
rom per o con tra to com o qual veio, e ce le brar ou tro com ter ce i ro, pa gan do
in te gral men te as pas sa gens e to das as quan ti as adi an ta das.

Art. 21. Nos con tra tos de lo ca ção de ser vi ços, ce le bra dos com
me no res, o lo ca tá rio se res pon sa bi li za rá, como de po si tá rio, sob as pe nas
res pec ti vas, pela ter ça par te da sol da da, que guar da rá para en tre gar ao
me nor, fin do o con tra to, qual quer que seja o dé bi to dele nes se tem po.

Art. 22. O lo ca tá rio é obri ga do a ter um li vro de con ta cor ren te
com os lo ca do res do mes mo pré dio rús ti co, li vro aber to, nu me ra do, ru bri -
ca do e en cer ra do pelo Juiz de Paz a que se re fe re o art. 4º.
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Art. 23. Des te li vro de vem cons tar cro no ló gi ca e su ces si va men te
os ar ti gos de cré di to e dé bi to, as sim como os re ci bos das quan ti as re ce bi das, 
pas sa dos no mes mo li vro pelo lo ca dor ou pes soa por ele de sig na da.

Art. 24. Este li vro deve es tar em po der do lo ca tá rio, mas será exi -
bi do no caso de con tes ta ção do lo ca dor, por oca sião de ajus tar-se a con ta
cor ren te anu al ou de fi ni ti va, e bem as sim toda a vez que o lo ca dor re cla me.

Art.25. O Go ver no nos seus re gu la men tos de ter mi na rá a for ma
da es cri tu ra ção do li vro, a pro va que deve fa zer, e o pro ces so, o tem po,
as sim como a pe remp ção das con tes ta ções e re cla ma ções.

Art. 26. Fin do ou re sol vi do o con tra to, dará o lo ca tá rio ao lo ca -
dor um ates ta do con sig nan do achar-se fin do ou re sol vi do o con tra to.

Art. 27. Se o lo ca tá rio, sem ca u sa le gí ti ma, re cu sar o ates ta do, o
Juiz de Paz, im pon do-lhe, de po is de ouvi-lo, a mul ta e 50$000 a 100$000,
man da rá pas sar pelo Escri vão de Paz um cer ti fi ca do que as si na rá, de cla ran do
que o con tra to está fin do, ou re sol vi do, con for me a lei.

Art. 28. To da via, ain da fin do o con tra to, o lo ca tá rio não é obri ga do, 
sal vo sen do o lo ca dor me nor, e atin gin do a ma i o ri da de, a dar-lhe ates ta do,
se, no ajus te de fi ni ti vo da con ta cor ren te, al gu ma quan tia lhe de ver o lo ca -
dor, e não pu der pagá-la, sem apa re cer quem por ele pa gue, ou se cons ti tua 
seu fi a dor.

Art. 29. Nes te caso, o Juiz de Paz, to man do co nhe ci men to do
negó cio, de ter mi na rá a pror ro ga ção por um ou dois anos, con sig nan do
uma quo ta dos sa lá ri os, a qual não ex ce de rá de me ta de de les, para ser apli -
ca da à so lu ção do dé bi to.

Art. 30. Se, po rém, al gum ter ce i ro ofe re cer-se para to mar a lo ca -
ção de ser vi ços do lo ca dor, res pon sa bi li zan do-se a guar dar e en tre gar ao
lo ca tá rio cer ta quo ta de sa lá ri os, nun ca su pe ri or à ter ça par te de les. O Juiz
de Paz pro ce de rá con for me o art. 27, de cla ran do, no ates ta do ou cer ti fi ca do, 
o de bi to do lo ca dor.

Pa rá gra fo úni co. Do mes mo modo pro ce de rá o Juiz de Paz, ha ven do
a fi nan ça de que tra ta o art. 28.

Art. 31. Este ates ta do ou cer ti fi ca do fi ca rá sem vi gor, se, den tro
em oito dias, não for apre sen ta do ao Juiz de Paz o novo con tra to de lo ca ção, e
se cum pri rá en tão o que de ter mi na o art. 29, su je i to o ter ce i ro re fra tá rio à
mul ta de 50$ a 100$ cujo pro ces so os re gu la men tos do Go ver no de ter mi na rão.

Art. 32. Qu an do o lo ca dor se des pe dir com jus ta ca u sa, ou for
des pe di do sem jus ta ca u sa, mas de ver ao lo ca tá rio al gu ma quan tia, o ates ta do
do lo ca tá rio ou o cer ti fi ca do do Juiz de Paz (art. 27) deve de cla rar a im por -
tân cia do dé bi to.

Art. 33. O novo lo ca tá rio é obri ga do a re ter, para a en tre gar ao
an ti go lo ca tá rio, a ter ça par te dos sa lá ri os, ajus ta do, até efe ti vo em bol so da
dívi da cons tan te do ates ta do.
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Art. 34. O an ti go lo ca tá rio tem ação exe cu ti va para ha ver do
novo lo ca tá rio a quo ta dos sa lá ri os mar ca dos no ar ti go an te ce den te.

Art. 35. Não apro ve i ta ao novo lo ca tá rio a de fe sa fun da da em lhe 
não ter mos tra do o lo ca dor o ates ta do ou cer ti fi ca do do art. 32, sal vo se a
lo ca ção dos ser vi ços (art. 8º) foi em ou tra co mar ca.

Nes te caso a res pon sa bi li da de do novo lo ca tá rio co me ça des de a
no ti fi ca ção ju di ci al fe i ta pelo an ti go lo ca tá rio.

Art. 36. Ces sa a lo ca ção de ser vi ços:
§ 1º Sen do fin do o seu tem po.
§ 2º Sen do re sol vi do o con tra to.
Art. 37. Re sol ve-se a lo ca ção:
§ 1º Pela mor te do lo ca dor, mas não pela do lo ca tá rio.
§ 2º Des pe din do-se o lo ca dor por jus ta ca u sa.
§ 3º Sen do des pe di do o lo ca dor por jus ta ca u sa.
§ 4º Sen do o lo ca dor con de na do à pena cri mi nal que o im pos si bi -

li te de ser vir.
§ 5º Assen tan do pra ça o lo ca dor como sor te a do, ou como vo lun -

tá rio, em tem po de guer ra.
Art. 38. São jus tas ca u sas para o lo ca tá rio des pe dir o lo ca dor:
§ 1º Do en ça pro lon ga da que ao lo ca dor im pos si bi li te de con ti nu ar 

a ser vir.
§ 2º Embri a guez ha bi tu al do lo ca dor.
§ 3º Injúria fe i ta elo lo ca dor à hon ra do lo ca tá rio, sua mu lher,

fi lhos ou pes soa de sua fa mí lia.
§ 4º Impe rí cia do lo ca dor.
§ 5º Insu bor di na ção do lo ca dor.
Art.  39. São jus tas ca u sas para des pe dir-se o lo ca dor:
§ 1º Fal ta de pa ga men to dos sa lá ri os no tem po es ti pu la do no

con tra to, ou por três me ses con se cu ti vos.
§ 2º Impo si ção de ser vi ços, não com pre en di dos no con tra to.
§ 3º Enfer mi da de que o pri ve de con ti nu ar a ser vir.
§ 4º Ha ver-se ca sa do fora da fre gue sia.
§ 5º Não per mi tir o lo ca tá rio que o lo ca dor com pre a ter ce i ro os

gê ne ros de que pre ci se, ou cons tran gê-lo a ven der só a ele lo ca tá rio os seus
pro du tos, sal vo, quan to à ven da, con ven ção es pe ci al.

§ 6º Se o lo ca tá rio fi zer al gum fe ri men to na pes soa do lo ca dor,
ou in ju riá-lo na sua hon ra e na de sua mu lher, fi lhos ou pes soa de sua
fa mí lia.
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Art. 40. Des pe din do-se o lo ca dor com jus ta ca u sa, ou sen do des -
pe di do com jus ta ca u sa, não tem di re i to se não aos ga nhos ven ci dos, des con -
ta do o seu de bi to (art. 3º).

Art. 41. Sen do o lo ca dor des pe di do sem jus ta ca u sa (art. 32) an tes
de fin do o tem po do con tra to, o lo ca tá rio é obri ga do a pa gar-lhe os sa lá ri os
ven ci dos e os por ven cer, cor res pon den tes ao res to do tem po do con tra to.

Art. 42. O lo ca dor tem ação exe cu ti va para ha ver do lo ca tá rio os
seus sa lá ri os.

CAPITULO IV

Da Par ce ria Agrí co la

Art. 43. Con si de ra-se par ce ria agrí co la o con tra to pelo qual uma
pes soa en tre ga à ou tra al gum pré dio rús ti co, para ser cul ti va do, com a con di -
ção de par ti rem os es ti pu lan tes en tre si os fru tos pelo modo que acor da rem.

Pa rá gra fo úni co. A re gra da par ti lha é a me a ção, sal vo con ven ção
di ver sa.

Art. 44. Pré di os rús ti cos, no sen ti do des ta lei, são to dos os des ti -
na dos à agri cul tu ra. Sen do, po rém, ter re nos de ses ma ria, fa zen da ou sí tio, é
pre ci so que se jam di vi di dos en tre si, e te nham mo ra da para o cul ti va dor,
sal vo se o con tra to es ti pu lar a mo ra da em edi fí cio cen tral, com re par ti ções
con ve ni en tes.

Art. 45. O se nhor do pré dio rús ti co cha mar-se-á par ce i ro lo ca tá -
rio, e aque le que o cul ti var par ce i ro lo ca dor.

Art. 46. O par ce i ro lo ca dor não pôde su blo car ou ce der a par ce -
ria sem ex pres so acor do do par ce i ro lo ca tá rio.

Art. 47. A par ce ria re sol ve-se pela mor te do par ce i ro lo ca dor.
Sal vo se, ao tem po, da mor te, a cul tu ra es ti ver co me ça da, ou o

par ce i ro lo ca dor ti ver fe i to des pe sas adi an ta das.
Pa rá gra fo úni co. Nes te caso con ti nua o con tra to com os her de i ros

do fa le ci do, pelo tem po ne ces sá rio para se rem apro ve i ta dos os tra ba lhos e
des pe sas.

Art. 48. To dos os fru tos do pré dio rús ti co, tan to na tu ra is como
in dus tri a is, se rão par ti lha dos en tre os par ce i ros (art. 43, e pa rá gra fo).

Art. 49. Sal vo con ven ção em con trá rio:
§ 1º As se men tes cor rem por con ta da par ce ria.
§ 2º As plan tas, para subs ti tu ir as que pe re cem ou caem for tu i ta -

men te, se rão pres ta dos pelo par ce i ro lo ca tá rio.
§ 3º Os uten sí li os ne ces sá ri os para ex plo ra ção do pré dio rús ti co

de ve rão ser pres ta dos pelo par ce i ro lo ca do.
 § 4º Tam bém ao par ce i ro lo ca dor in cum be as des pe sas para a

cul tu ra or di ná ria dos cam pos e co lhe i ta dos fru tos.
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Art. 50. O par ce i ro lo ca dor não pode co lher os fru tos, sem ciên cia 
do par ce i ro lo ca tá rio.

Art. 51. A per da, por caso for tu i to, de toda a co lhe i ta dos fru tos,
que de vem ser par ti lha dos, ou par te dela, cor re por con ta dos par ce i ros, e
não dá a ne nhum de les ação de in de ni za ção.

Art. 52. Não se res cin de a par ce ria se não por um dos mo ti vos
se guin tes:

§ 1º Não im ple men to do con tra to por uma ou ou tra par te.
§ 2º Por par te do lo ca dor, im pe rí cia, mo lés tia ha bi tu al ou pro lon -

ga da, con de na ção à pena cri mi nal, ou obri ga ção, de ser vi ço mi li tar.
Art. 53. São apli cá ve is a par ce ri as as dis po si ções dos arts. 11, 12,

13, 14, 17 § 3º, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 39 § 5º des ta lei, as sim como o art.
292 do Có di go Cri mi nal.

Art. 54. São, ou tros sim, apli cá ve is às par ce ri as as dis po si ções
le ga is re la ti vas á re ten ção dos pré di os rús ti cos, fin do o ar ren da men to de les.

(Ord., Liv. 4º, Tir. 54.)
Art. 55. Aos par ce i ros com pe te ação exe cu ti va para pa ga men to

do sal do da con ta cor ren te res pec ti va.
Art. 56. A par ce i ro lo ca tá rio com pe te a ação de des pe jo in con ti -

nen te, con tra aque le que ocu pa o pré dio rús ti co vi o lan do o art. 46.
Art. 57. Sub sis ti rá a par ce ria, não obs tan te a ali e na ção do pré dio

rús ti co, a que ela dis ser res pe i to, fi can do, nes te caso, o ad qui ren te sub-ro ga do
nos di re i tos e obri ga ções do par ce i ro lo ca tá rio.

CAPITULO V

Da Par ce ria Pe cuá ria

Art. 58. Par ce ria pe cuá ria é o con tra to pelo qual uma pes soa
en trega a ou tra os seus ani ma is para os guar dar, nu trir e pen sar, sob a con di ção 
de par ti lha rem elas en tre si os lu cros fu tu ros pelo modo que acor da rem.

Pa rá gra fo úni co. Sal vo con ven ção e, em fal ta dela, o cos tu me do
lu gar, se o hou ver, a par ce ria pe cuá ria será re gu la da pe las dis po si ções do
ar ti gos que se se guem, de 59 e 68.

Art. 59. O pro pri e tá rio dos ani ma is é o par ce i ro pro pri e tá rio e
aque le que guar da, nu tre e pen sa o par ce i ro pen sa dor.

Art. 60. Cons ti tu em ob je to de par ti lha:
§ 1º As lãs, pê los e cri nas.
§ 2º As cri as.
Art. 61. Per ten cem ao par ce i ro pen sa dor:
O tra ba lho do gado.
O es ter co.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  681



O le i te e suas trans for ma ções.
Art. 62. Se os ani ma is pe re cem por caso for tu i to, a per da é do

par ce i ro pro pri e tá rio.
Art. 63. Nem o par ce i ro pen sa dor, sem con sen ti men to do pro pri -

e tá rio, nem este, sem anuên cia da que le, po de rão dis por de ca be ça al gu ma
do gado prin ci pal ou acres ci do.

Art. 64. O par ce i ro pen sa dor não tos qui a rá o gado la ní ge ro sem
que pre vi na o par ce i ro pro pri e tá rio, sob pena de pa gar-lhe em do bro o
va lor da par te que lhe per ten ce ria na par ti lha.

Art. 65. O par ce i ro pro pri e tá rio é obri ga do a ga ran tir a pos se e uso 
dos ani ma is da par ce ria, subs ti tu in do os que fal ta rem no caso de evic ção.

Art. 66. Per ten ce ao par ce i ro pro pri e tá rio todo o pro ve i to que se
pos sa ti rar os ani ma is que pe re ce rem.

Art. 67. É nulo o con tra to no qual se es ti pu lar que o par ce i ro
pen sa dor su por ta rá na per da par te ma i or que nos lu cros.

Art. 68. São apli cá ve is à par ce ria pe cuá ria as dis po si ções dos
arts. 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 52, 55 e 57 des ta lei, e
art. 292 do Có di go Cri mi nal.

CAPITULO VI

Ma té ria Pe nal

Art. 69. (a) O lo ca dor, que, sem jus ta ca u sa, au sen tar-se (art. 39):
(b) O que, per ma ne cen do no es ta be le ci men to, não qui ser tra ba lhar;
(c) O que ce der: su blo car o pré dio da par ce ria;
(d) O que o re ti ver a tí tu lo de do mí nio;
(e) O par ce i ro pen sa dor, que, sem con sen ti men to do pro pri e tá rio,

dis pu ser do gado da par ce ria:
Incor re rão na pena de pri são por 5 a 20 dias.
Art. 70. A pri são de i xa de efe tu ar-se, ou ces sa, pelo per dão do

par ce i ro lo ca tá rio ou do par ce i ro pro pri e tá rio, as sim como por tran sa ção
de les.

Art. 71. Re sol ve-se a pri são, no caso do art. 69 (a e b):
§ 1º Pa gan do o lo ca dor seu dé bi to, com pre en di dos nele os ser vi ços

pelo tem po que res te do con tra to.
§ 2º Ha ven do quem seja fi a dor por esse débi to.
Art. 72. Re sol ve-se a pri são no caso do art. 69 (c e d), pela res ti tu i ção

do pré dio ou gado e mul ta de 20$ a 100$ em fa vor do par ce i ro lo ca tá rio ou
pro pri e tá rio.

Art. 73. A sen ten ça que con de na o lo ca dor, nos ca sos a e b do art. 69, 
obri gá-lo-á a vol tar ao ser vi ço, logo que a pena for cum pri da.
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Art. 74. Vol tan do o lo ca dor ao ser vi ço de po is de cum pri da ou
per do a da a pena, e re in ci din do em au sen tar-se, ou em não que rer tra ba lhar, 
ser-lhe-á im pos ta a pri são pelo do bro do tem po da pri me i ra.

Esta dis po si ção com pre en de o caso de não que rer o lo ca dor
vol tar ao ser vi ço de po is de cum pri da a pena.

Art. 75. Vol tan do o lo ca dor ao ser vi ço de po is de cum pri da a
se gun da pena, se re in ci dir se gun do vez, o con tra to con si de rar-se-á ipso fac to
re sol vi do.

Art. 76. Igual men te con si de rar-se-á re sol vi do o con tra to não que -
ren do o lo ca dor vol tar ao ser vi ço de po is de cum pri da a pri me i ra e se gun da
pena.

Art. 77. Nas hi pó te ses do art. 69 (a e b), por to dos os fa tos co me -
ti dos co le ti va men te por al guns lo ca do res se rão es ses in fra to res de ti dos até
o jul ga men to, que com ur gên cia pro mo ver-se-á num só pro ces so.

Art. 78. Os lo ca do res, que, para fa zer pa re des, ame a ça rem ou
vi o len ta rem a ou tros lo ca do res, se rão pre sos e re me ti dos à au to ri da de po li ci al, 
a fim de pro var-se, me di an te ação pú bli ca, a sua pu ni ção, como in cur sos no 
art. 180 do Có di go Cri mi nal.

Art. 79. Se efe tu a rem a pa re de, e por meio dela co me te rem ame a -
ças e vi o lên ci as, se rão pu ni dos pe los cri mes pra ti ca dos.

Art. 80 (A) Aque les que se du zi rem para seu ser vi ço, e ad mi ti rem 
ou con sen ti rem, em suas ca sas, fa zen das ou es ta be le ci men tos, in di ví du os
obri ga dos a ou trem por con tra to de lo ca ção de ser vi ços pres tá ve is em qual -
quer par te do Impé rio;

(B) Aque les que to ma rem para seu ser vi ço in di ví du os obri ga dos
a ou trem por con tra to de lo ca ção de ser vi ços pres tá ve is na mes ma co mar ca, 
sem o ates ta do de que tra tam os arts. 27, 30 e 32;

(C) Aque les que, ape sar de ju di ci al men te no ti fi ca dos pelo lo ca tá rio, 
con ser va rem em seu ser vi ço in di ví du os obri ga dos por lo ca ção de ser vi ços
pres tá ve is em qual quer ou tra co mar ca, sem pre en cher a obri ga ção do art. 33;

Pa ga rão ao lo ca tá rio, além das des pe sas e cus tas a que ti ve rem
dado ca u sa, o do bro do que o lo ca dor lhe de ver, e não se rão ad mi ti dos a
ale gar qual quer de fe sa em ju í zo, sem de po si tar essa quan tia.

Com pe te ação exe cu ti va ao lo ca tá rio para ha ver este pa ga men to.

CAPITULO VII

Do Pro ces so e Com pe tên ci as

Art. 81. To das as ca u sas da lo ca ção de ser vi ços com pre en di da
nes ta lei, in cum bem aos Ju í zes de Paz da si tu a ção do pré dio rús ti co (art. 4º)
com al ça da até 50$, e com pe tên cia, me di an te ape la ção de vo lu ti va para o
Juiz de Di re i to, qual quer que seja a quan tia.
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Art. 82. Qu an to à ma té ria pe nal, de que tra ta o cap. 6º, a com pe -
tên cia do Juiz de Paz é sem pre com re cur so sus pen si vo para o Juiz de Di re i to.

Art. 83. O pro ces so pe nal será re gu la do pe las se guin tes dis po si ções:
§ 1º A pe ti ção ini ci al de ve rá con ter a in di ca ção das pro vas, e será 

acom pa nha do do ins tru men to do con tra to.
§ 2º Ci ta do o réu, e pre sen te na au diên cia com as suas tes te mu nhas,

que po de rá le var in de pen den te men te de ci ta ção, ou à re ve lia do mes mo réu,
se não com pa re cer, o Juiz de Paz ou vi rá as tes te mu nhas de uma e ou tra
par te, man dan do to mar por ter mos os seus de po i men tos.

§ 3º Con clu í das as in qui ri ções e to ma do o de po i men to ou o ju ra -
men to de qual quer das par tes, se for or de na do pelo Juiz, se rão elas ou vi das
ver bal men te, jun tan do-se aos au tos, com qua is quer ale ga ções, os do cu men tos
que ofe re cem, de po is do que o Juiz pro fe ri rá sua sen ten ça na mes ma au diên cia
ou na se guin te.

Art. 84. O pro ces so ci vil será o pro ces so su má rio, es ta be le ci do
pe los arts. 237 e se guin tes do Re gu la men to nº 737 de 1850.

Art. 85. Qu an do, po rém, esta lei au to ri za ação exe cu ti va con tra
ou tros que não o lo ca tá rio ou lo ca dor, fica en ten di do que a ju ris di ção para
pro ces sá-la e jul gá-la é a do Juiz Mu ni ci pal do do mi cí lio do réu, com ape la ção
de vo lu ta para o Juiz de Di re i to, ten do o pro ces so a mes ma for ma de ter mi -
na da pe las leis do pro ces so ci vil.

Art. 86. Fica au to ri za do o Go ver no a dar os re gu la men tos ne ces -
sá ri os para exe cu ção des ta lei.

João Lins Vi e i ra Can san ção de Si num bu, do meu Con se lho,
Se na dor do Impé rio, Pre si den te do Con se lho de Mi nis tros, Mi nis tro e
Se cre ta rio de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Públi cas, 
as sim o te nha en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro em 15 de
mar ço de 1879, 58º da Inde pen dên cia e do Impé rio.

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor.
João Lins Vi e i ra Can san ção de Si num bu.
Chan ce la ria-mor do Impé rio. – La fa yet te Ro dri gues Pe re i ra.
Tran si tou em 26 de mar ço de 1879. – José Ben to da Cu nha Fi gue i re do 

Ju ni or.
Públi ca da na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra,

Co mér cio e Obras Públi cas em 29 de mar ço de 1879. – Au gus to José de Cas tro
Sil va.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil 1879. Rio de Ja ne i ro. Ti po gra fia Na ci o nal, 1861-1880, 
v. 1879. Págs. 11-20.
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111.5 – LEI SARAIVA (REFORMA DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL: SUFRÁGIO DIRETO) –

LEI Nº 3.029 (9 JANEIRO 1881)

Hei por bem san ci o nar e man dar que se exe cu te a se guin te re so lução
da as sem bléia ge ral; 
Art. 1º As no me a ções dos se na do res e de pu ta dos para a as sem -

bléia ge ral, mem bros das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is, e qua is quer
au to ri da des ele ti vas, se rão fe i tas por ele i ções di re tas, nas qua is to ma rão
par te to dos os ci da dãos alis ta dos ele i to res de con for mi da de com esta lei, 

A ele i ção do re gen te do Impé rio con ti nua a ser fe i ta na for ma do
Ato Adi ci o nal á Cons ti tu i ção Po lí ti ca pe los ele i to res de que tra ta a pre sen te
lei. 

DOS ELEITORES

Art. 2º É ele i tor todo ci da dão bra si le i ro, nos ter mos dos arts. 6º,
91 e 92 da Cons ti tu i ção do Impé rio, que ti ver ren da lí qui da anu al não in fe ri or
a 200$ por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go. 

Nas ex clu sões do re fe ri do art. 92 com pre en dem-se as pra ças de
pret. do exér ci to, da ar ma da e dos cor pos po li ci a is, e os ser ven tes das re par -
ti ções e es ta be le ci men tos pú bli cos. 

Art. 3º A pro va da ren da, de que tra ta o ar ti go an te ce den te,
far-se-á:

§ 1º Qu an to à ren da pro ve ni en te de imó ve is: 
I – se o imó vel se achar na de mar ca ção do im pos to pre di al ou

dé ci ma ur ba na, com cer ti dão de re par ti ção fis cal de es tar o imó vel aver ba do
com va lor lo ca ti vo não in fe ri or a 200$ ou com re ci bo da que le im pos to,
pas sa do pela mes ma re par ti ção; 

II – se o imó vel não se achar na de mar ca ção do im pos to pre di al,
ou dé ci ma ur ba na, ou não es ti ver su je i to a este im pos to, ou se con sis tir em
ter re nos de la vou ra ou de cri a ção, ou em qua is quer ou tros es ta be le ci men tos 
agrí co las ou ru ra is : 



Qu an do ocu par o pró prio dono, pela com pu ta ção da ren da à ra zão 
de 6% so bre o va lor do imó vel, ve ri fi ca do por tí tu lo le gí ti mo de pro pri e da de
ou pos se, ou por sen ten ça ju di ci al que as re co nhe ça. 

Qu an do não ocu par o pró prio dono, pela com pu ta ção da ren da
fe i ta do mes mo modo, ou pela exi bi ção de con tra to do ar ren da men to ou
alu guel do imó vel, lan ça do em li vro de nota com an te ce dên cia de um ano,
pelo me nos, e ex pres sa de cla ra ção do pre ço do ar ren da men to ou alu guel. 

§ 2º Qu an to à ren da pro ve ni en te de in dús tria ou pro fis são: 
I – com cer ti dão que mos tre es tar o ci da dão ins cri to, des de um

ano an tes, no re gis tro do co mér cio, como ne go ci an te, cor re tor, agen te de le i lões,
ad mi nis tra dor de tra pi che, ca pi tão de na vio, pi lo to de car ta, ou como
guar da-li vros, ou pri me i ro ca i xe i ro de casa co mer ci al, ou ad mi nis tra dor de
fá bri ca in dus tri al, uma vez que a casa co mer ci al ou a fá bri ca te nha o fun do
ca pi tal de 6:800$, pelo me nos; 

II – com cer ti dão, pas sa da pela res pec ti va re par ti ção fis cal, de
pos su ir o ci da dão fá bri ca, ofi ci na ou ou tro es ta be le ci men to in dus tri al ou ru ral,
cujo fun do ca pi tal seja, pelo me nos, de 3:400$, ou com cer ti dão ou ta lão de
pa ga men to de im pos to de in dús tria ou pro fis são ou de qual quer ou tro
im pos to ba se a do no va lor lo ca ti vo do imó vel ur ba no ou ru ral, em im por -
tân cia anu al não in fe ri or a 24$ no mu ni cí pio da cor te, a 12$ den tro das ci da -
des, e a 6$ nos de ma is lu ga res do Impé rio; 

III – com cer ti dão, pas sa da pela res pec ti va re par ti ção fis cal, de
pos su ir o ci da dão es ta be le ci men to co mer ci al, cujo fun do ca pi tal seja de
3:400$, pelo me nos, e pelo qual tam bém pa gue o im pos to de cla ra do no
nú me ro an te ce den te; 

IV – os im pos tos, a que se re fe rem os dois úl ti mos nú me ros, só
con fe rem a ca pa ci da de ele i to ral, ha ven do sido pa gos, pelo me nos, um ano
an tes do alis ta men to. 

Não ser vi rão para pro va da ren da qua is quer ou tros im pos tos
não men ci o na dos nes ta lei. 

§ 3º Qu an to à ren da pro ve ni en te de em pre go pú bli co: 
I – com cer ti dão do te sou ro na ci o nal e das te sou ra ri as da fa zen da,

ge ra is e pro vin ci a is, que mos tre per ce ber anu al men te o ci da dão or de na do
não in fe rir a 200$, por em pre go que dê di re i to à apo sen ta ção, não sen do,
po rém, esta úl ti ma con di ção apli cá vel aos em pre ga dos do Se na do, da
Câ ma ra dos De pu ta dos e das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is, con tan to
que te nham no me a ção efe ti va; 

II – com igual cer ti dão das câ ma ras mu ni ci pa is, quan to aos que
ne las exer ce rem em pre gos que dêem di re i to à apo sen ta do ria; 

III – a mes ma pro va ser vi rá para os em pre ga dos apo sen ta dos ou
ju bi la dos, e para os ofi ci a is re for ma dos do exér ci to, da ar ma da e aos cor pos
po li ci a is com pre en di dos os ofi ci a is ho no rá ri os que per ce bam sol do ou pen são;
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IV – os ser ven tuá ri os pro vi dos vi ta li ci a men te em ofí ci os de jus ti ça,
cuja lo ta ção não for in fe ri or a 200$ por ano, pro va rão a res pec ti va ren da
com cer ti dão da lo ta ção dos mes mos ofí ci os, pas sa da pela re par ti ção
compe ten te. 

§ 4º Qu an to à ren da pro ve ni en te de tí tu los de di vi da pú bli ca
ge ral ou pro vin ci al – com cer ti dão au tên ti ca de pos su ir o ci da dão no pró prio
nome, ou, se for ca sa do, no da mu lher, des de um ano an tes do alis ta men to,
tí tu los que pro du zam anu al men te quan tia não in fe ri or á ren da exi gi da. 

§ 5º Qu an to à ren da pro ve ni en te de ações de ban cos e com pa nhi as, 
le gal men te au to ri za dos, e de de pó si tos em ca i xas eco nô mi cas do go ver no –  
com cer ti dão au tên ti ca de pos su ir o ci da dão, des de um ano an tes do alis ta -
men to, no pró prio nome, ou, se for ca sa do, no da mu lher, tí tu los que pro du zam 
quan tia não in fe ri or à men ci o na da ren da. 

Art. 4º São con si de ra dos como ten do a ren da le gal, in de pen den -
te men te de pro va: 

I – os mi nis tros e os con se lhe i ros de Esta do, os bis pos, e os pre si -
den tes de pro vín cia e seus se cre tá ri os; 

II – os se na do res, os de pu ta dos à as sem bléia ge ral e os mem bros
das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is;

III – os ma gis tra dos per pé tu os ou tem po rá ri os, o se cre tá rio do
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça e os das Re la ções, os pro mo to res pú bli cos, os
cu ra do res ge ra is de ór fãos, os che fes de polí cia e seus se cre tá ri os, os de le ga dos 
e sub de le ga dos de polí cia; 

IV – os clé ri gos de or dens sa cras; 
V – os di re to res do te sou ro na ci o nal e das te sou ra ri as de fa zen da 

ge ra is e pro vin ci a is, os pro cu ra do res fis ca is e dos fe i tos da fa zen da, os ins -
pe to res das al fân de gas e os che fes de ou tras re par ti ções de ar re ca da ção. 

VI – os di re to res das se cre ta ri as de es ta do, o ins pe tor das ter ras
pú bli cas e co lo ni za ção, o di re tor-ge ral e os ad mi nis tra do res dos cor re i os, o
di re tor-ge ral e vice-di re tor dos te lé gra fos, os ins pe tor ou di re to res das obras 
pú bli cas ge ra is ou pro vin ci a is, os di re to res das es tra das de fer ro per ten cen tes
ao Esta do, e os che fes de qua is quer ou tras re par ti ções ou es ta be le ci men tos
pú bli cos; 

VII – os em pre ga dos do cor po di plo má ti co ou con su lar; 
VIII – os ofi ci a is do exér ci to, da ar ma da e dos cor pos po li ci a is; 
IX – os di re to res, len tes e pro fes so res das fa cul da des, aca de mi as

e es co las de ins tru ção su pe ri or, os ins pe to res ge ra is ou di re to res da ins tru ção
pú bli ca na cor te e pro vín ci as, os di re to res ou re i to res de ins ti tu tos, co lé gi os
ou ou tros es ta be le ci men tos pú bli cos de ins tru ção, e os res pec ti vos pro fes so res, 
os pro fes so res pú bli cos de ins tru ção pri má ria por tí tu lo de no me a ção efe ti va
ou vi ta lí cia; 
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X – os ha bi li ta dos com di plo mas ci en tí fi cos ou li te rá ri os de qualquer
fa culdade, aca de mia, es co la ou ins ti tu to na ci o nal ou es tran ge i ro, le gal mente
re co nhe ci dos; será tí tu lo com pro ba tó rio o pró prio di plo ma ou do cu men to
au tên ti co que o su pra. 

XI – os que des de mais de um ano an tes do alis ta men to di ri gi rem
ca sas de edu ca ção ou en si no, fre qüen ta das por 20 ou mais alu nos, ou le ci o -
na rem nas mes mas ca sas; 

Ser vi rá de pro va – cer ti dão pas sa da pelo ins pe tor ou di re tor da
ins tru ção pú bli ca na cor te ou nas pro vín ci as. 

XII – os ju í zes de paz e os ve re a do res efe ti vos do qua triê nio de
1877 – 1881 e do se guin te, e os ci da dãos qua li fi ca dos ju ra dos na re vi são fe i ta
no ano de 1879. 

Art. 5º O ci da dão, que não pu der pro var a ren da le gal por al gum 
dos me i os de ter mi na dos nos ar ti gos pre ce den tes, será ad mi ti do a fazê-lo: 

I – Pelo va lor lo ca ti vo do pré dio em que hou ver re si di do des de
um ano an tes, pelo me nos, com eco no mia pró pria, sen do o va lor lo ca ti vo
anu al, por ele pago, de 400$ na ci da de do Rio de Ja ne i ro, de 300$ nas da Ba hia, 
Re ci fe, S. Luís do Ma ra nhão, Be lém do Pará, Ni te rói, S. Pa u lo e Por to Ale gre,
de 200$ nas de ma is ci da des e de 100$ nas vi las e ou tras po vo a ções. 

II – Pelo va lor lo ca ti vo anu al de 200$, pelo me nos, de ter re nos de
la vou ra ou de cri a ção, ou de qua is quer ou tros es ta be le ci men tos agrí co las ou
ru ra is, que o ci da dão haja to ma do por ar ren da men to des de um ano an tes. 

§ 1º A pro va será dada em pro ces so su má rio pe ran te o juiz de
di re i to da co mar ca; e, nas que ti ve rem mais de um juiz de di re i to, pe ran te
qual quer de les, e será a se guin te: 

I – Qu an to aos pré di os su je i tos ao im pos to pre di al ou dé ci ma
ur ba na – cer ti dão de re par ti ção fis cal, de que cons te es ta rem aver ba dos com 
o re fe ri do va lor lo ca ti vo anu al. 

II – Qu an to aos pré di os não su je i tos ao dito im pos to ou dé ci ma
con tra to de ar ren da men to ou alu guel, ce le bra do por es cri tu ra pú bli ca com a
data de um ano an tes, pelo me nos, ou por es cri to par ti cu lar lan ça do com
igual an te ce dên cia em li vro de no tas, ha ven do ex pres sa de cla ra ção do pre ço
do ar ren da men to ou alu guel; e, em fal ta des tes do cu men tos, o tí tu lo le gí ti mo
ou sen ten ça pas sa da em jul ga do, que pro ve ter o úl ti mo dono do pré dio
ad qui ri do a pro pri e da de ou pos se des te por va lor so bre o qual, à ra zão de
6%, se com pu te a ren da anu al, na im por tân cia de cla ra da no nº 1 des te ar ti go. 

III – Qu an to aos ter re nos de la vou ra ou cri a ção, ou ou tros es ta be -
le ci men tos agrí co las ou ru ra is – con tra to de ar ren da men to por es cri tu ra
pú bli ca com a data de um ano an tes, pelo me nos, ha ven do ex pres sa de cla -
ra ção do pre ço. 

IV – As pro vas que fi cam de sig na das se adi ci o na rá sem pre o
re ci bo do pro pri e tá rio do pré dio, ter re no ou es ta be le ci men to, com data não
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an te ri or a um mês, pro van do es tar pago até en tão o pre ço do ar ren da men to 
ou alu guel. 

§ 2º O juiz de di re i to jul ga rá, á vis ta das pro vas es ta be le ci das no
pa rá gra fo an te ce den te, por sen ten ça pro fe ri da no pra zo de 15 dias, ou vin do 
o pro mo tor pú bli co, que res pon de rá den tro de cin co dias. 

Ne nhum pro ces so com pre en de rá mais de um ci da dão, e nele
não terá lu gar pa ga men to de selo, nem de cus tas, ex ce to as dos es cri vães,
que se rão co bra das pela me ta de. 

§ 3º A sen ten ça do juiz de di re i to será fun da men ta da, e dela
ha ve rá re cur so vo lun tá rio para a re la ção do dis tri to, in ter pos to den tro do
pra zo de 10 dias pelo pró prio in te res sa do ou por seu pro cu ra dor es pe ci al,
no caso de ex clu são, e por qual quer ele i tor, da pa ró quia ou dis tri to, no caso
de ad mis são. 

§ 4º As cer ti dões e ou tros do cu men tos exi gi dos para o alis ta men to
dos ele i to res são isen tos de selo e de qua is quer ou tros di re i tos. 

§ 5º Em caso de fal ta ou im pe di men to, o juiz de di re i to será subs -
ti tu í do. 

Nas co mar cas que ti ve rem um só juiz de di re i to; 1º, pelo juiz
mu ni ci pal efe ti vo da sede da co mar ca; 2º, pe los ju í zes mu ni ci pa is efe ti vos
dos ou tros ter mos da mes ma co mar ca, que fo rem mais vi zi nhos. 

Nas co mar cas que ti ve rem mais de um juiz de di re i to: 1º, pe los
ou tros ju í zes de di re i to, con for me a re gra ge ral de sua subs ti tu i ção; 2º, pe los 
ju í zes subs ti tu tos for ma dos de con for mi da de com a mes ma re gra. 

Se to dos eles fal ta rem ou acha rem-se im pe di dos, o pro ces so será
fe i to pe ran te o juiz de di re i to da co mar ca mais vi zi nha. 

DO ALISTAMENTO ELEITORAL

Art. 6º O alis ta men to dos ele i to res será pre pa ra do, em cada ter mo,
pelo res pec ti vo juiz mu ni ci pal, e de fi ni ti va men te or ga ni za do por co mar cas
pe los ju í zes de di re i to des tas. 

§ 1º Na cor te o mi nis tro do Impé rio, e nas pro vín ci as os pre si -
den tes, mar ca rão dia para co me ço dos tra ba lhos do pri me i ro alis ta men to
que se fi zer em vir tu de des ta lei. 

§ 2º Nas co mar cas que ti ve rem mais de um juiz de di re i to, tan to
o pre pa ro como a or ga ni za ção de fi ni ti va do alis ta men to se rão fe i tos pe los
ju í zes de di re i to, cada um no res pec ti vo dis tri to cri mi nal, com pe tin do ao do 
pri me i ro o re gis tro do alis ta men to ge ral dos ele i to res de toda a co mar ca,
pelo modo es ta be le ci do nos §§ 8 a 11 des te ar ti go. 

Para este fim ser-lhe-ão re me ti dos pe los ou tros ju í zes os alis ta -
men tos par ci a is que ti ve rem or ga ni za do. 
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§ 3º Em caso de fal ta ou im pe di men to, o juiz de di re i to será subs -
ti tu í do: 1º, pelo juiz mu ni ci pal efe ti vo da sede da co mar ca; 2º, pe los ju í zes
mu ni ci pa is efe ti vos dos ou tros ter mos da mes ma co mar ca, que fo rem mais
vi zi nhos. 

Nas co mar cas que ti ve rem mais de um juiz de di re i to: 1º, pe los
ou tros ju í zes de di re i to, con for me a re gra ge ral de sua subs ti tu i ção; 2º, pe los 
ju í zes subs ti tu tos for ma dos, de con for mi da de com a mes ma re gra. 

Se to dos eles fal ta rem ou acha rem-se im pe di dos, o alis ta men to
dos ele i to res será or ga ni za do pelo juiz de di re i to da co mar ca mais vi zi nha. 

§ 4º Ne nhum ci da dão será in clu í do no alis ta men to dos ele i to res
sem o ter re que ri do por es cri to e com as si na tu ra sua ou de es pe ci al pro cu ra dor,
pro van do o seu di re i to com os do cu men tos exi gi dos nes ta lei. 

Em cada re que ri men to não po de rá fi gu rar mais que um ci da dão.
O juiz de di re i to e os ju í zes mu ni ci pa is se rão, po rém, in clu í dos

ex-of fi cio no alis ta men to da pa ró quia de seu do mi cí lio. 
§ 5º Só no alis ta men to da pa ró quia em que ti ver do mi cí lio po de rá

ser in clu í do o ci da dão que for re co nhe ci do ele i tor. 
§ 6º Os re que ri men tos de que tra ta o § 4º se rão en tre gues aos ju í zes

mu ni ci pa is no pra zo de 30 dias, con ta dos da data do edi tal em que es tes
de ve rão con vi dar para tal fim os ci da dãos dos seus mu ni cí pi os. Des ses
re que ri men tos e dos do cu men tos que os acom pa nha rem, ou fo rem pos te ri or -
men te apre sen ta dos, da rão re ci bos os ju í zes mu ni ci pa is. 

§ 7º Estes mes mos ju í zes, no pra zo de 10 dias, exi gi rão por des pa -
chos lan ça dos na que les re que ri men tos, e que se rão pu bli ca dos por edi tal, a
apre sen ta ção dos do cu men tos le ga is que não ti ve rem sido jun tos, sen do
con ce di do para essa apre sen ta ção o pra zo de 20 dias. 

§ 8º Fin do este úl ti mo pra zo, os ju í zes mu ni ci pa is en vi a rão aos
ju í zes de di re i to da co mar ca, den tro de 20 dias, to dos os re que ri men tos
re ce bi dos e res pec ti vos do cu men tos, acom pa nha dos de duas re la ções, que
or ga ni za rão por mu ni cí pi os, pa ró qui as e dis tri tos de paz, sen do co lo ca dos
os no mes por or dem al fa bé ti ca em cada quar te i rão. 

Em uma des tas re la ções se con te rão os no mes dos ci da dãos que
hou ve rem exi bi do to dos os do cu men tos le ga is, em de vi da for ma, e na ou tra 
se men ci o na rão os no mes da que les cu jos re que ri men tos não se acha rem
com ple ta men te ins tru í dos ou fo rem acom pa nha dos de do cu men tos de fe i tu o -
sos, de cla ran do-se as fal tas ou de fe i tos. Em am bas as re la ções fa rão os ju í zes
mu ni ci pa is as ob ser va ções que lhes pa re ce rem con ve ni en tes para es cla re ci -
men to dos ju í zes de di re i to.

§ 9º Os ju í zes de di re i to, den tro do pra zo de 45 dias, con ta dos em 
que. ti ve rem re ce bi do os re que ri men tos pre pa ra dos pe los ju í zes mu ni ci pa is 
e as res pec ti vas re la ções, jul ga rão pro va do ou não o di re i to de cada ci da dão 
de ser re co nhe ci do ele i tor, por des pa chos fun da men ta dos, pro fe ri dos nos
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pró pri os re que ri men tos; e, de con for mi da de com es tes des pa chos or ga ni za rão
o alis ta men to ge ral e de fi ni ti vo dos ele i to res por co mar cas, mu ni cí pi os,
pa ró qui as, dis tri tos de paz e quar te i rões, po den do para esse fim exi gir de
qua is quer au to ri da des ou em pre ga dos pú bli cos as in for ma ções de que
ne ces si ta rem. 

Nos dez pri me i ros dias do dito pra zo será per mi ti do aos ci da dãos
apre sen tar aos ju í zes de di re i to, para se rem jun tos aos seus re que ri men tos,
os do cu men tos exi gi dos pe los ju í zes mu ni ci pa is, ou qua is quer ou tros que
me lhor pro vem o seu di re i to, quan do não te nham po di do fazê-lo pe ran te
es tes em tem po pró prio, de ven do ser in for ma dos pe los res pec ti vos ju í zes
mu ni ci pa is os re que ri men tos que acom pa nha rem es ses do cu men tos. 

§ 10. No pra zo de 20 dias em se gui men to do es ta be le ci do no
pa rá gra fo an te ce den te, os ju í zes de di re i to fa rão ex tra ir có pi as do alis ta -
men to ge ral da co mar ca, das qua is re me te rão – uma ao mi nis tro do Impé rio 
na Cor te, ou nas pro vín ci as ao pre si den te, e ou tra ou ou tras ao ta be lião ou
ta be liães a quem com pe tir fa zer o re gis tro do mes mo alis ta men to. Além
des tas, fa rão tam bém ex tra ir có pi as par ci a is do alis ta men to, con ten do cada
uma o re la ti vo a cada mu ni cí pio da co mar ca, as qua is re me te rão aos res pec -
ti vos ju ízes mu ni ci pa is, que as pu bli ca rão por edi tal logo que as re ce be rem,
e as fa rão re gis trar pelo ta be lião ou ta be liães do mu ni cí pio, quan do este não 
for o da ca be ça da co mar ca. 

Em fal ta ab so lu ta de ta be lião, será fe i to este ser vi ço peio es cri vão 
ou es cri vães de paz, que o juiz com pe ten te de sig nar. 

§ 11. Se hou ver mais de um ta be lião na ca be ça da co mar ca ou no
mu ni cí pio, o juiz de di re i to ou o juiz mu ni ci pal po de rá man dar fa zer o re gis -
tro por dois ou mais, quan do jul gar con ve ni en te esta di vi são do tra ba lho à
vis ta do nú me ro das pa ró qui as ou dos dis tri tos de paz, de sig nan do qua is os
mu ni cí pi os, pa ró qui as ou dis tri tos de paz que fi ca rão a car go de cada um. 

§ 12. O re gis tro será fe i to em li vro for ne ci do pela res pec ti va
Câ ma ra Mu ni ci pal, aber to e en cer ra do pelo juiz de di re i to ou pelo juiz
mu ni ci pal, os qua is tam bém nu me ra rão e ru bri ca rão as fo lhas do mes mo
li vro. 

§ 13. O re gis tro fi ca rá con clu í do no pra zo de 40 dias, con ta dos
em que o res pec ti vo ta be lião hou ver re ce bi do a có pia do alis ta men to. Esta
có pia será de vol vi da ao juiz com pe ten te com de cla ra ção da data do re gis tro. 

O tra ba lho do re gis tro terá pre fe rên cia a qual quer ou tro. 
§ 14. Os tí tu los de ele i tor, ex tra í dos de li vros de ta lões im pres sos, 

se rão as si na dos pe los ju í zes de di re i to, que ti ve rem fe i to o alis ta men to. 
Estes tí tu los con te rão, além da in di ca ção da pro vín cia, co mar ca,

mu ni cí pio, pa ró quia, dis tri to de paz e quar te i rão, o nome, ida de, fi li a ção,
es ta do, pro fis são, do mi cí lio e ren da do ele i tor, sal vas as ex ce ções do art. 4º,
a cir cuns tân cia de sa ber ou não ler e es cre ver, e o nú me ro e data do alis ta men to.
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Os tí tu los se rão ex tra í dos e re me ti dos aos ju í zes mu ni ci pa is den tro
do pra zo de 30 dias, con ta dos em que se ti ver con clu í do o alis ta men to ge ral.

Qu a ren ta e oito ho ras de po is de te rem re ce bi do os tí tu los, os ju í zes
mu ni ci pa is con vi da rão por edi tal os ele i to res, com pre en di dos nos alis ta -
men tos dos res pec ti vos mu ni cí pi os, para os irem re ce ber, den tro de 40 dias,
nos lu ga res que para este fim de sig na rem, des de às 10 ho ras da ma nhã até
às 4 da tar de. 

Nas co mar cas es pe ci a is a en tre ga dos tí tu los será fe i ta pe los ju í zes
de di re i to que ti ve rem or ga ni za do o alis ta men to. 

§ 15. Os tí tu los se rão en tre gues aos pró pri os ele i to res, os qua is os 
as si na rão á mar gem pe ran te o juiz mu ni ci pal ou juiz de di re i to; e em li vro
es pe ci al pas sa rão re ci bo com sua as si na tu ra, sen do ad mi ti do a as si nar pelo
ele i tor que não sou ber ou não pu der es cre ver ou tro por ele in di ca do. 

§ 16. Os tí tu los dos ele i to res, que os não ti ve rem pro cu ra do den tro
do pra zo de sig na do para sua en tre ga, se rão re me ti dos pelo juiz com pe ten te 
ao ta be lião que hou ver fe i to o re gis tro do res pec ti vo alis ta men to, o qual os
con ser va rá sob sua guar da, a fim de en tre gá-los quan do fo rem so li ci ta dos
pe los pró pri os ele i to res, sa tis fe i ta por es tes a exi gên cia do pa rá gra fo an te ce -
den te, sen do as si na dos o tí tu lo e re ci bo des te pe ran te o mes mo ta be lião. 

§ 17. Qu an do o juiz mu ni ci pal ou juiz de di re i to re cu sar ou de -
mo rar por qual quer mo ti vo a en tre ga do títu lo, po de rá o pró prio ele i tor,
por sim ples re que ri men to, re cor rer do juiz mu ni ci pal para o juiz de di re i to,
e des te para o mi nis tro do Impé rio na cor te, ou nas pro vín ci as para os pre si -
den tes des tas. 

Nes tes ca sos o juiz de di re i to ou o mi nis tro do Impé rio na Cor te e
os pre si den tes nas pro vín ci as man da rão, por des pa cho, den tro de 24 ho ras,
que o juiz re cor ri do res pon da, o que este de ve rá fa zer den tro de igual pra zo,
con ta do da hora em que hou ver re ce bi do o re que ri men to, e que será cer ti fi -
ca da pelo agen te do cor re io ou pelo ofi ci al de jus ti ça en car re ga do da en tre ga. 

O re cur so será de ci di do den tro do pra zo de cin co dias, con ta dos
do re ce bi men to da res pos ta do juiz re cor ri do ou da data em que de ve ria ter
sido dada. 

No caso de re cu sa ou de mo ra na en tre ga do ti tu lo pelo ta be lião
que o ti ver sob sua guar da, ha ve rá re cur so, pelo modo aci ma es ta be le ci do,
para o juiz de di re i to, na ca be ça da co mar ca, e, fora des ta, para o res pec ti vo
juiz mu ni ci pal. 

§ 18. No caso de per da de tí tu lo, po de rá o ele i tor re que rer ao
com pe ten te juiz de di re i to novo tí tu lo, à vis ta de jus ti fi ca ção da que la per da
com ci ta ção do pro mo tor pú bli co, e de cer ti dão do seu alis ta men to. 

O des pa cho será pro fe ri do no pra zo de 48 ho ras; e, se for ne ga ti vo,
ha ve rá re cur so para o mi nis tro do Impé rio na cor te, ou nas pro vín ci as para
os pre si den tes des tas. 
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No novo tí tu lo e no res pec ti vo ta lão se fará de cla ra ção da cir cuns -
tân cia de ser se gun da via, e do mo ti vo pelo qual foi pas sa do. 

Do mes mo modo se pro ce de rá quan do se pas sar novo tí tu lo, no
caso de ve ri fi car-se erro no pri me i ro. 

Art. 7º Para o pri me i ro alis ta men to que se fi zer, em vir tu de des ta 
lei, fi cam re du zi dos a qua tro me ses os pra zos de que se tra ta nos arts. 3º, §
1º, nº II, § 2º, nos I e IV, §§ 4º e 5º, art. 4º, nº XI, e art. 5., nos I e II, e § 1º, nos II e 
III, re la ti va men te às pro vas de ren da. 

Art. 8º No pri me i ro dia útil do mês de se tem bro de 1882, e de en tão 
em di an te to dos os anos em igual dia, se pro ce de rá á re vi são do alis ta men to 
ge ral dos ele i to res, em todo o Impé rio, so men te para os se guin tes fins: 

I – de se rem eli mi na dos os ele i to res que ti ve rem fa le ci do ou
mu da do de do mi cí lio para fora da co mar ca, os fa li dos não re a bi li ta dos, os
que es ti ve rem in ter di tos da ad mi nis tra ção de seus bens e os que, nos ter mos
dos arts. 7º, e 8º da Cons ti tu i ção, hou ve rem per di do os di re i tos de ci da dão
bra si le i ro ou não es ti ve rem no gozo de seus di re i tos po lí ti cos; 

II – de se rem in clu í dos no dito alis ta men to os ci da dãos que re que -
re rem e pro va rem ter ad qui ri do as qua li da des de ele i tor de con for mi da de
com esta lei, e sou be rem ler e es cre ver. 

§ 1º A pro va de ha ver o ci da dão atin gi do a ida de le gal será fe i ta
por meio da com pe ten te cer ti dão; e a de sa ber ler e es cre ver pela le tra e
as si na tu ra do ci da dão que re que rer a sua in clu são no alis ta men to, uma vez
que a le tra e fir ma es te jam re co nhe ci das por ta be lião no re que ri men to que
para este fim di ri gir, 

§ 2º Para que se con si de re o ci da dão do mi ci li a do na pa ró quia,
exi ge-se que nela re si da um ano an tes da re vi são do alis ta men to ge ral dos
ele i to res, sal vo a dis po si ção do § 4. 

§ 3º O ele i tor eli mi na do do alis ta men to de uma co mar ca, por ter
mu da do para ou tra seu do mi cí lio, será in clu í do no alis ta men to des ta, bas -
tan do para este fim que pe ran te o juiz de di re i to da úl ti ma co mar ca pro ve o
novo do mi cí lio, e exi ba seu títu lo de ele i tor com a de cla ra ção da mu dan ça,
nele pos ta pelo juiz de di re i to res pec ti vo, ou, em fal ta des te, tí tu lo, cer ti dão
da sua eli mi na ção, por aque le mo ti vo, do alis ta men to em que se acha va o
seu nome, 

§ 4º Se a mu dan ça do do mi cí lio for para pa ró quia, dis tri to de paz 
ou se ção com pre en di dos na mes ma co mar ca, o juiz de di re i to des ta, re que -
ren do o ele i tor, fará no alis ta men to as ne ces sá ri as de cla ra ções, 

§ 5º A eli mi na ção do ele i tor terá lu gar so men te nos se guin tes ca sos: 
de mor te, á vis ta de cer ti dão de óbi to; de mu dan ça do do mi cí lio para fora
da co mar ca, em vir tu de do re que ri men to do pró prio ele i tor ou de in for ma ções 
da com pe ten te au to ri da de, pre ce den do anún cio por edi tal afi xa do, com
an te ce dên cia de 30 dias, em lu gar pú bli co da sede da co mar ca e na pa ró quia,
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dis tri to de paz ou se ção de sua re si dên cia, ou de cer ti dão au tên ti ca de es tar
o ele i tor alis ta do em ou tra pa ró quia de co mar ca di ver sa, onde te nha es ta be -
le ci do novo do mi cí lio, sen do apre sen ta da esta cer ti dão por meio de re que ri -
men to as si na do por pes soa com pe ten te, nos ter mos do § 7º; e no de per da
dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro ou sus pen são do exer cí cio dos di re i tos
po lí ti cos, de fa lên cia ou in ter di ção da ge rên cia de seus bens, á vis ta das pro vas 
exi gi das no § 22 do art. 1º do De cre to Le gis la ti vo nº 2.675, de 20 de ou tu bro
de 1875. 

§ 6º Nos tra ba lhos das re vi sões dos alis ta men tos se rão ob ser va das
as dis po si ções des ta lei re la ti vas ao pro ces so es ta be le ci do para o pri me i ro
alis ta men to ge ral, re du zi dos, po rém, a 10 dias os pra zos dos §§ 7º e 8º, a 30
o do § 9º, a 10 o do § 10 e a 30 os dos §§ 13 e 14, to dos do art. 6º. 

§ 7° A eli mi na ção do ele i tor, em qual quer dos ca sos do nº 1 des te 
ar ti go, será re que ri da pelo pro mo tor pú bli co ou pelo seu ad jun to, ou por
três ele i to res da res pec ti va pa ró quia, por meio de pe ti ção do cu men ta da nos 
ter mos do § 3º. 

Os do cu men tos se rão for ne ci dos gra tu i ta men te pela re par ti ção
ou pelo fun ci o ná rio pú bli co com pe ten te, 

§ 8º As eli mi na ções, in clu sões e al te ra ções que se fi ze rem nos
alis ta men tos, quan do se pro ce der á sua re vi são, se rão pu bli ca das, com a
de cla ra ção dos mo ti vos, por edi ta is afi xa dos nas por tas das ma tri zes e ca pe las
ou em ou tros lu ga res pú bli cos. 

§ 9º Con clu í dos os tra ba lhos das re vi sões e ex tra í das as ne ces sá ri as
có pi as, o juiz de di re i to pas sa rá os tí tu los de ele i tor que com pe ti rem aos no vos 
alis ta dos, se guin do-se para sua ex pe di ção e en tre ga as dis po si ções dos §§
14 a 16 do art. 6º des ta lei.

§ 10. No caso de dis so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, ser vi rá
para a ele i ção o alis ta men to ul ti ma men te re vis to, não se pro ce den do à nova 
re vi são en tre a dis so lu ção e a ele i ção que se fi zer em con se qüên cia dela. 

Art. 9º As de ci sões dos ju í zes de di re i to so bre a in clu são dos ci da -
dãos no alis ta men to dos ele i to res, ou a sua ex clu são des te, se rão de fi ni ti vas.

De las, po rém, te rão re cur so para a re a ção do dis tri to, sem efe i to
sus pen si vo: 

1º) os ci da dãos não in clu í dos e os ex clu í dos, re que ren do cada
um de per si; 

2º) qual quer ele i tor da co mar ca, no caso de in clu são in de vi da de
ou tro, re fe rin do-se cada re cur so a um só in di ví duo. 

Estes re cur sos se rão in ter pos tos no pra zo de 30 dias, quan to ás
in clu sões ou não in clu sões, e em todo o tem po, quan to às ex clu sões. 

§ 1º Inter pon do es tes re cur sos, os re cor ren tes ale ga rão as ra zões
e jun ta rão os do cu men tos que en ten de rem ser a bem de seu di re i to. 
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No pra zo de 10 dias, con ta dos do re ce bi men to dos re cur sos, os
ju í zes de di re i to re for ma rão ou con fir ma rão as suas de ci sões; e, no úl ti mo
caso, o re cor ren te fará se guir o pro ces so para a re la ção, sem acres cen tar
ra zões nem jun tar no vos do cu men tos. 

§ 2º Os re cur sos in ter pos tos para a re la ção de de ci sões pro fe ri das 
so bre alis ta men to de ele i to res se rão jul ga dos, no pra zo de 30 dias por to dos
os seus mem bros pre sen tes. 

§ 3º Não é ad mis sí vel sus pe i ção de ju í zes no jul ga men to dos
re cur sos, sal vo so men te os ca sos do art. 61 do Cód. do Proc. Crim.; nem se
in ter rom pe rão os pra zos por mo ti vo de fé ri as ju di ci a is. 

§ 4º Se rão ob ser va das as dis po si ções do De cre to Le gis la ti vo nº 2.675,
de 20 de ou tu bro de 1875, e das res pec ti vas ins tru ções, de 12 de ja ne i ro de
1876, so bre re cur sos, na par te não al te ra da por esta lei. 

DOS ELEGÍVEIS

Art. 10. É ele gí vel para os car gos de se na dor, de pu ta do à Assem -
bléia Ge ral, mem bro de Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al, ve re a dor e juiz
de paz, todo ci da dão que for ele i tor nos ter mos do art. 2º des ta lei, não se
achan do pro nun ci a do em pro ces so cri mi nal, e sal vas as dis po si ções es pe ci a is
que se se guem. 

§ 1º Re quer-se: 

Para se na dor: - a ida de de 40 anos para cima e a ren da anu al de
1$600 por bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go. 

Para de pu ta do à Assem bléia Ge ral: - a ren da anu al de 800$ por
bens de raiz, in dús tria, co mér cio ou em pre go. 

Para mem bro de Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al: - o do mi cí lio 
na pro vín cia por mais de dois anos. 

Para ve re a dor e juiz de paz: - o do mi cí lio no mu ni cí pio e dis tri to
por mais de dois anos. 

§ 2º Os ci da dãos na tu ra li za dos não são, po rém, ele gí ve is para o
car go de de pu ta do à as sem bléia ge ral sem te rem seis anos de re si dên cia no
Impé rio, de po is da na tu ra li za ção. 

DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 11. Não po dem ser vo ta dos para se na dor, de pu ta do à
Assem bléia Ge ral ou mem bro de Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al: 

I – Em todo o Impé rio: Os di re to res-ge ra is do Te sou ro Na ci o nal e 
os di re to res das se cre ta ri as de Esta do. 

II – Na Cor te e nas pro vín ci as em que exer ce rem au to ri da de ou
ju ris di ção: 
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– os pre si den tes de pro vín cia; 
– os pre si den tes de pro ví ncia;
– os bis pos em suas di o ce ses; 
– os co man dan tes de ar mas; 
– os ge ne ra is em che fe de ter ra e mar; 
– os che fes de es ta ções na va is; 
– os ca pi tães de por ta; 
– os ins pe to res ou di re to res de ar se na is; 
– os ins pe to res de cor pos do exér ci to; 
– os co man dan tes de cor pos mi li ta res e de po lí cia; 
– os se cre tá ri os de go ver no pro vin ci al e os se cre tá ri os de po lí cia

da cor te e pro vín ci as; 
– os ins pe to res de te sou ra ri as de Fa zen da ge ra is ou pro vin ci a is, e 

os che fes de ou tras re par ti ções de ar re ca da ção; 
– o di re tor-ge ral e os ad mi nis tra do res dos cor re i os; 
– os ins pe to res ou di re to res de ins tru ção pú bli ca, e os len tes e

di re to res de fa cul da de ou ou tros es ta be le ci men tos de ins tru ção su pe ri or; 
– os ins pe to res das al fân de gas; 
– os de sem bar ga do res; 
– os ju í zes de Di re i to; 
– os ju í zes mu ni ci pa is, de ór fãos e os ju í zes subs ti tu tos; 
– os che fes de po lí cia; 
– os pro mo to res pú bli cos; 
– os cu ra do res ge ra is de ór fãos; 
– os de sem bar ga do res de re la ções ecle siás ti cas; 
– os vi gá ri os ca pi tu la res; 
– os go ver na do res de bis pa do; 
– os vi gá ri os-ge ra is, pro vi so res e vi gá ri os fo râ ne os; 
– os pro cu ra do res fis ca is, e os dos fe i tos da fa zen da, e seus

ajudan tes, 
III – Nos dis tri tos em que exer ce rem au to ri da de ou ju ris di ção: 
– os de le ga dos e sub de le ga dos de po lí cia. 

§ 1º A in com pa ti bi li da de ele i to ral pre va le ce: 

I – para os re fe ri dos fun ci o ná ri os e seus subs ti tu tos le ga is, que
ti ve rem es ta do no exer cí cio dos res pec ti vos em pre gos den tro de seis me ses
an te ri o res à ele i ção; 

II – para os subs ti tu tos que exer ce rem os em pre gos den tro de
seis me ses, bem como para os que os pre ce de rem na or dem da subs ti tu i ção
e de vi am ou po di am as su mir o exer cí cio; 
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III – para os fun ci o ná ri os efe ti vos, para os subs ti tu tos dos ju í zes
de Di re i to, nas co mar cas es pe ci a is, e para os su plen tes dos juí zes mu ni ci pa is,
des de a data da ace i ta ção do em pre go ou fun ção pú bli ca até seis me ses
de po is de o te rem de i xa do, em vir tu de de re mo ção, aces so, re nún cia ou
de mis são. 

§ 2º Tam bém não po de rão ser vo ta dos para se na dor, de pu ta do à
Assem bléia Ge ral ou mem bro de Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al: – os
di re to res de es tra das de fer ro per ten cen tes ao Esta do, os di re to res e en ge -
nhe i ros che fes de obras pú bli cas, em pre sá ri os, con tra ta do res e seus pre pos tos,
ar re ma tan tes ou in te res sa dos em ar re ma ta ção de ta xas ou ren di men tos de
qual quer na tu re za, obras ou for ne ci men tos pú bli cos, ou em com pa nhi as
que re ce bam sub ven ção, ga ran tia ou fi an ça de ju ros ou qual quer au xí lio, do 
qual pos sam au fe rir lu cro pe cu niá rio da Fa zen da ge ral, pro vin ci al, ou das
mu ni ci pa li da des, na que las pro vín ci as onde exer ce rem os di tos car gos, ou
os res pec ti vos con tra tos e ar re ma ta ções te nham exe cu ção, e du ran te o tem -
po de les. 

A pa la vra “in te res sa dos” não com pre en de os aci o nis tas. 

Art. 12. O fun ci o ná rio pú bli co de qual quer clas se que per ce ber
pe los co fres ge ra is, pro vin ci a is ou mu ni ci pa is, ven ci men tos ou por cen ta gens,
ou ti ver di re i to a cus tas por atos de ofí cio de jus ti ça, se ace i tar o lu gar de
de pu ta do à as sem bléia ge ral ou de mem bro de as sem bléia le gis la ti va pro vin ci -
al, não po de rá, du ran te todo o pe río do da le gis la tu ra, exer cer o em pre go ou 
car go pú bli co re mu ne ra do que ti ver, nem per ce ber ven ci men tos ou ou tras
van ta gens que dele pro ve nham, nem con tar an ti gui da de para apo sen ta ção
ou ju bi la ção, nem ob ter re mo ção ou aces so em sua car re i ra, sal vo o que lhe
com pe tir por an ti güi da de. 

§ 1º Os ju í zes de Di re i to fi ca rão avul sos du ran te o pe río do da
le gis la tu ra, e fin da esta vol ta rão para as co mar cas em que se acha vam, se
es ti ve rem va gas, ou irão ser vir em co mar cas equi va len tes, que o go ver no
lhes de sig na rá. 

§ 2º A ace i ta ção do lu gar de de pu ta do ou de mem bro de as sem bléia
le gis la ti va pro vin ci al im por ta rá para os ju í zes subs ti tu tos nas co mar cas
es pe ci a is, e para os ju í zes mu ni ci pa is e de ór fãos e re nún cia des tes car gos. 

§ 3º O fun ci o ná rio pú bli co com pre en di do na dis po si ção des te
ar ti go, que ace i tar o lu gar de se na dor, será apo sen ta do ou ju bi la do com o
ven ci men to cor res pon den te ao tem po de exer cí cio que ti ver, na for ma da lei. 

§ 4º Das dis po si ções des te ar ti go ex ce tu am-se: 
I – os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do; 
II – os con se lhe i ros de Esta do; 
III – os bis pos; 
IV – os em ba i xa do res e os en vi a dos ex tra or di ná ri os em mis são

es pe ci al; 
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V – os pre si den tes de pro vín cia; 
VI – os ofi ci a is mi li ta res de ter ra ou mar, quan to à an ti güi da de,

e, nos in ter va los das ses sões, quan to ao sol do. 
Art. 13. Os mi nis tros e se cre tá ri os de Esta do não po de rão ser

vo ta dos para se na dor en quan to exer ce rem o car go e até seis me ses de po is,
sal vo na pro vín cia de seu nas ci men to ou do mi cí lio. 

Art. 14. Não po de rão os se na do res, e du ran te a le gis la tu ra e seis
me ses de po is, os de pu ta dos à Assem bléia Ge ral, sal va a dis po si ção do art. 34
da Cons ti tu i ção, nem os mem bros das as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is,
ace i tar do go ver no ge ral ou pro vin ci al co mis sões ou em pre gos re mu ne ra dos,
ex ce to os con se lhe i ros de Esta do, pre si den te de pro vín cia, em ba i xa dor ou
en vi a do ex tra or di ná rio em mis são es pe ci al, bis po e co man dan te de for ças
de ter ra ou mar. 

Não se com pre en dem nes ta dis po si ção as no me a ções por aces so
de an ti güi da de para em pre go ci vil ou pos to mi li tar de ter ra ou mar. 

Não po de rão tam bém os se na do res, os de pu ta dos á Assem bléia
Ge ral e os mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas pro vin ci a is ob ter a con -
ces são, aqui si ção ou gozo de pri vi lé gi os, con tra tos, ar re ma ta ções de ren das,
obras e for ne ci men tos pú bli cos, em bo ra a tí tu lo de sim ples in te res sa dos.
Esta dis po si ção não com pre en de os pri vi lé gi os de in ven ção. 

DA ELEIÇÃO EM GERAL

Art. 15. As ele i ções de se na do res, de pu ta dos á Assem bléia Ge ral, 
mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas pro vin ci a is, ve re a do res e ju í zes de
paz con ti nu a rão a fa zer-se nos dias e pelo modo de ter mi na dos na le gis la ção 
vi gen te, com as al te ra ções se guin tes: 

§ 1º A ele i ção co me ça rá e ter mi na rá no mes mo dia. 
§ 2º São dis pen sa das as ce ri mô ni as re li gi o sas e a le i tu ra das leis e 

re gu la men tos, que de vi am pre ce der aos tra ba lhos ele i to ra is. 
§ 3º Fica pro i bi da a pre sen ça ou in ter ven ção de for ça pú bli ca

du ran te o pro ces so ele i to ral. 
§ 4º O lu gar onde de ve rá fun ci o nar a mesa da as sem bléia ele i to ral

será se pa ra do, por uma di vi são, do re cin to des ti na do á re u nião da mes ma
as sem bléia, de modo que não se im pos si bi li te aos ele i to res a ins pe ção e
fis ca li za ção dos tra ba lhos. 

Den tro da que le es pa ço só po de rão en trar os ele i to res á me di da
que fo rem cha ma dos para vo tar. 

§ 5º Com pe te ao pre si den te da mesa re gu lar a po li cia da as sem -
bléia ele i to ral, cha man do á or dem os que dela se des vi a rem, fa zen do sair os 
que não fo rem ele i to res ou in ju ri a rem os mem bros da mesa ou qual quer
ele i tor, man dan do la vrar nes te caso auto de de so be diên cia e re me ten do-o á
au to ri da de com pe ten te. 
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No caso, po rém, de ofen sa fí si ca con tra qual quer dos me sá ri os
ou ele i to res, o pre si den te po de rá pren der o ofen sor, re me ten do-o ao juiz
com pe ten te para ul te ri or pro ce di men to. 

§ 6º As ele i ções se fa rão por pa ró qui as, ou, nas que con ti ve rem
nú me ro de ele i to res su pe ri or a 250, por dis tri tos de paz, ou, fi nal men te, por
se ções de pa ró qui as ou de dis tri to, quan do a pa ró quia, for man do um só
dis tri to de paz, ou o dis tri to, con ti ver nú me ro de ele i to res ex ce den te ao
de sig na do. 

Cada se ção de ve rá con ter 100 ele i to res pelo me nos. 
O go ver no, na Cor te, e os pre si den tes, nas pro vín ci as, de sig na -

rão com a pre ci sa an te ce dên cia os edi fí ci os em que de ve rão fa zer-se as ele i -
ções. Só em fal ta ab so lu ta de ou tros edi fí ci os po de rão ser de sig na dos para
esse fim os tem plos re li gi o sos. 

§ 7º Em cada pa ró quia, dis tri to de paz ou se ção, se or ga ni za rá
uma mesa para o re ce bi men to, apu ra ção dos vo tos e mais tra ba lhos da ele i ção.

Esta mesa se com po rá: 

I – Nas pa ró qui as ou dis tri tos de paz: do Juiz de Paz mais vo ta do 
da sede da pa ró quia ou do dis tri to de paz, como pre si den te nos ter mos dos
arts. 2º e 3º da Lei nº 387, de 19 de agos to de 1646, e de qua tro mem bros que 
se rão: os dois ju í zes de paz que àque le se se gui rem em ,vo tos e os dois ci da dãos 
ime di a tos em vo tos ao 4º Juiz de Paz. 

Em caso de au sên cia, fal ta ou im pos si bi li da de do Juiz de Paz
mais vo ta do- do, exer ce rá as fun ções de pre si den te da mesa o que se lhe
se guir em vo tos até ao 4º. 

Qu an do por au sên cia, fal ta ou im pos si bi li da de não com pa re cer o 
2º ou o 3º juiz de paz, que de vem ser mem bros da mesa, será con vi da do o
4º; e se des tes três ju í zes de paz só com pa re cer um ou ne nhum se apre sen tar, o 
pre si den te da mesa con vi da rá, para su prir as fal tas, um ou dois ele i to res
den tre os pre sen tes. 

Se de i xa rem de com pa re cer os dois ci da dãos ime di a tos em vo tos 
aos ju í zes de paz, que de vem tam bém com por a mesa, ou al gum de les, se rão
con vo ca dos um ou dois que àque les se se gui rem em vo tos, até ao 4º, sen do
a fal ta des tes úl ti mos pre en chi da por ele i to res den tre os pre sen tes, de sig na dos, 
no caso de fal ta rem am bos, pelo pre si den te, e no caso de com pa re cer um,
pelo ime di a to que ti ver com pa re ci do. 

Esta mesa será cons ti tu í da na vés pe ra do dia de sig na do para a
ele i ção, dia em que tam bém se re u ni rá a de que tra ta o nú me ro se guin te,
la vran do o es cri vão de paz, em ato cont ínuo, no li vro que ti ver de ser vir
para a ele i ção, a ata es pe ci al de sua for ma ção ou ins ta la ção, a qual será as si -
na da pelo pre si den te e de ma is mem bros da mesa cons ti tu í da. 
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II – Nas se ções da pa ró quia que con ti ver um só dis tri to de paz
ou nas dos dis tri tos de paz: – de um pre si den te e de qua tro mem bros, os
qua is se rão no me a dos: o pre si den te e dois des tes mem bros pe los ju í zes de
paz da sede da pa ró quia ou do dis tri to; e os ou tros dois pe los ime di a tos dos 
mes mos ju í zes de paz. 

Estas no me a ções se rão fe i tas den tre os ele i to res da se ção res pec -
ti va três dias an tes do mar ca do para a ele i ção, no edi fí cio de sig na do para a
da pa ró quia ou dis tri to, ha ven do con vo ca ção dos re fe ri dos ju í zes e de seus
qua tro ime di a tos com a an te ce dên cia de 15 dias. 

Bas ta o com pa re ci men to de um dos ju í zes de paz e de um; dos
ime di a tos con vo ca dos para se pro ce der á mes ma no me a ção. 

Con clu í do este ato, o es cri vão de paz la vra rá, no li vro que ti ver
de ser vir para a ele i ção na res pec ti va se ção, a ata es pe ci al da no me a ção da
mesa. 

Esta ata será as si na da pe los ju í zes de paz e seus ime di a tos, que
hou ve rem com pa re ci do. 

§ 8º Qu an do, no caso do § 6º, se di vi dir em se ções al gu ma pa ró quia 
ou dis tri to, a mesa da se ção onde es ti ver a sede da pa ró quia será or ga ni za da
pelo modo es ta be le ci do no § 7º nº I. 

Qu an do o dis tri to di vi di do não for o da sede da pa ró quia, será
tam bém or ga ni za da do mes mo modo a mesa na que la das se ções do dis tri to
que con ti ver ma i or nú me ro de ele i to res. 

Será apli cá vel so men te às de ma is se ções a re gra es ta be le ci da no
nº II do § 7º. 

§ 9º Os ju í zes de paz de ve rão con cor rer para for mar as me sas
ele i to ra is, quer es te jam ou não em exer cí cio, es te jam em bo ra sus pen sos por
ato do go ver no, ou por pro nún cia em cri me de res pon sa bi li da de. Esta
dis po si ção é ex ten si va aos qua tro ime di a tos aos mes mos ju í zes, na par te
que lhes for apli cá vel. 

§ 10. Os pre si den tes e mais mem bros, que têm de com por as
me sas ele i to ra is, são obri ga dos a par ti ci par por es cri to, até às 2 ho ras da tarde
da vés pe ra do dia da ele i ção, o im pe di men to que ti ve rem sob a pena do
art. 29, § 14. 

Só po de rão ser subs ti tu í dos de po is de re ce bi da esta par ti ci pa ção, 
ou de po is das 2 ho ras da tar de, no caso de não ser ela fe i ta. 

§ 11. Os pre si den tes ou mem bros das me sas ele i to ra is, em caso
de fal ta ou im pe di men to du ran te os tra ba lhos da ele i ção, se rão subs ti tu í dos 
pelo modo se guin te: 

Nas me sas ele i to ra is de pa ró quia, dis tri to ou se ção or ga ni za das
pela for ma es ta be le ci da no nº I do § 7º: – 1º, o pre si den te, pelo juiz de paz
que se lhe se guir em vo tos, ain da que seja mem bro da mesa, e, no caso de
não ha ver juiz de paz de sim pe di do, pelo ele i tor que os mem bros pre sen tes
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no me a rem, de ci din do a sor te em caso de em pa te; 2º, os mem bros da mesa
pelo modo de ter mi na do na 2ª par te e na 3ª par te do nº I ci ta do. 

Nas me sas das se ções, de que tra ta a par te fi nal do § 8º: – 1º, o
pre si den te, pelo ele i tor que os mem bros pre sen tes no me a rem, de ci din do a
sor te em caso de em pa te; 2º, qual quer dos dois mem bros que os ju í zes de
paz hou ve rem no me a do, pelo ele i tor ou ele i to res que o pre si den te con vi dar;
3º, qual quer dos dois mem bros que os ime di a tos dos ju í zes de paz ti ve rem
no me a do, pelo ele i tor que o ou tro mem bro pre sen te de sig nar, e, fal tan do
am bos os di tos mem bros, pe los ele i to res que o pre si den te con vi dar. 

§ 12. Não será vá li da qual quer ele i ção fe i ta pe ran te mesa que
não for or ga ni za da pela for ma es ta be le ci da nos pa rá gra fos an te ri o res. 

§ 13. Qu an do na vés pe ra, ou, não sen do pos sí vel, no dia da ele i ção
até à hora mar ca da para o co me ço dos tra ba lhos, não se pu der ins ta lar a
mesa ele i to ral, não ha ve rá ele i ção na pa ró quia, dis tri to ou se ção. 

§ 14. De i xa rá tam bém de ha ver ele i ção na pa ró quia, dis tri to ou
se ção onde por qual quer ou tro mo ti vo não pu der ser fe i ta no dia pró prio. 

§ 15. No dia e no edi fí cio de sig na dos para a ele i ção co me ça rão os 
tra ba lhos des ta às 9 ho ras da ma nhã. 

Re u ni da a mesa, que deve ser ins ta la da na vés pe ra, se pro ce de rá
ao re ce bi men to das cé du las dos ele i to res pelo modo es ta be le ci do para a ele i ção
pri má ria na le gis la ção vi gen te. 

§ 16. Cada can di da to à ele i ção de que se tra tar, até ao nú me ro de
três, po de rá apre sen tar um ele i tor para o fim de fis ca li zar os tra ba lhos em
cada uma das as sem bléi as ele i to ra is do dis tri to. Na au sên cia do can di da to,
a apre sen ta ção po de rá ser fe i ta por qual quer ele i tor. 

Ha ven do, po rém, mais de três can di da tos, te rão pre fe rên cia os
fis ca is da que les que apre sen ta rem ma i or nú me ro de as si na tu ras de ele i to res,
de cla ran do que ado tam a sua can di da tu ra. 

A apre sen ta ção des tes fis ca is será fe i ta por es cri to aos pre si den tes
das me sas ele i to ra is, quan do es tas se ins ta la rem. 

Os fis ca is te rão as sen to nas me sas ele i to ra is e as si na rão as atas
com os res pec ti vos mem bros, mas não te rão voto de li be ra ti vo nas ques tões
que se sus ci ta rem acer ca do pro ces so da ele i ção. 

O não com pa re ci men to dos fis ca is, ou a sua re cu sa de as si na tu ra
nas atas, não tra rá in ter rup ção dos tra ba lhos, nem os anu la rá. 

§ 17. Ha ve rá uma só cha ma da dos ele i to res. 
Se, de po is de fin dar esta cha ma da, mas an tes da aber tu ra da

urna que con ti ver as cé du las, al gum ele i tor, que, não ten do acu di do á mes ma
cha ma da, re que rer ser ad mi ti do a vo tar, será re ce bi da a sua cé du la. 

§ 18. Ne nhum ele i tor será ad mi ti do a vo tar sem apre sen tar o seu
tí tu lo, nem po de rá ser re cu sa do o voto do que exi bir o dito títu lo, não
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com pe tin do à mesa en trar no co nhe ci men to da iden ti da de da pes soa do ele i tor 
em qual quer des tes ca sos. 

Se, po rém, a mesa re co nhe cer que é fal so o tí tu lo apre sen ta do ou
que per ten ce a ele i tor, cuja au sên cia ou fa le ci men to seja no tó rio, ou se hou ver
re cla ma ção de ou tro ele i tor que de cla ra per ten cer-lhe o tí tu lo, apre sen tan do 
cer ti dão de seu alis ta men to pas sa pelo com pe ten te ta be lião, à Mesa to ma rá
em se pa ra do o voto do por ta dor do tí tu lo, e as sim tam bém o do re cla man te, 
se exi bir novo tí tu lo ex pe di do nos ter mos do art. 6º, § 18 des ta lei, a fim de
ser exa mi na da a ques tão em ju í zo com pe ten te, à vis ta do títu lo im pug na do
ou so bre que haja dú vi da, tí tu lo que fi ca rá em po der da Mesa para ser re me -
ti do ao mes mo ju í zo para os de vi dos efe i tos, com qua is quer ou tros do cu -
men tos que fo rem apre sen ta dos. 

§ 19. O voto será es cri to em pa pel bran co ou ani la do, não de ven do
ser trans pa ren te, nem ter mar ca, si nal ou nu me ra ção. A cé du la será fe cha da 
de to dos os la dos, ten do ró tu lo con for me a ele i ção a que se pro ce der. 

As cé du las que con ti ve rem si na is ex te ri o res ou in te ri o res, ou fo rem 
es cri tos em pa pel de ou tras co res ou trans pa ren te, se rão apu ra das em se pa -
ra do e re me ti das ao po der ve ri fi ca dor com pe ten te com as res pec ti vas atas. 

De po is de lan çar na urna sua cé du la, o ele i tor as si na rá o seu
nome em um li vro para esse fim des ti na do e for ne ci do pela Câ ma ra mu ni ci pal,
o qual será aber to e en cer ra do pelo res pec ti vo pre si den te ou pelo ve re a dor
por ele de sig na do, que tam bém nu me ra rá e ru bri ca rá to das as fo lhas do
mes mo li vro. 

Qu an do o ele i tor não sou ber ou não pu der as si nar o seu nome,
as si na rá em seu lu gar ou tro por ele in di ca do, e con vi da do para este fim
pelo pre si den te da Mesa. 

Fin da a vo ta ção, e em se gui da á as si na tu ra do úl ti mo ele i tor, a
Mesa la vra rá e as si na rá um ter mo, no qual se de cla re o nú me ro dos ele i to -
res ins cri tos no dito li vro. 

O mes mo li vro será re me ti do à Câ ma ra mu ni ci pal com os de ma is
li vros con cer nen tes á ele i ção. 

§ 20. Con clu í da a apu ra ção dos vo tos, que se fará pelo modo
es ta be le ci do na le gis la ção vi gen te, será la vra da e as si na da pela Mesa, e pe los
ele i to res que qui se rem, a ata da ele i ção, na qual se rão men ci o na dos os
no mes dos ele i to res que não ti ve rem com pa re ci do, os qua is, por essa fal ta,
não in cor re rão na pena de mul ta. 

A mes ma ata será trans cri ta no li vro de no tas do ta be lião ou do
es cri vão de paz e as si na da pela mesa e pe los ele i to res que qui se rem. 

§ 21. É per mi ti do a qual quer ele i tor da pa ró quia, dis tri to ou se ção,
apre sen tar por es cri to e com sua as si na tu ra pro tes to re la ti vo a atos do
pro ces so ele i to ral, de ven do este pro tes to, ru bri ca do pela mesa e com o
con tra pro tes to des ta, se jul gar con ve ni en te fazê-lo, ser apen sa do a cópia da
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ata que, se gun do a dis po si ção do pa rá gra fo se guin te, for re me ti da ao pre si -
den te do Se na do, da Câ ma ra dos De pu ta dos, da Assem bléia Le gis la ti va
Pro vin ci al, ou à Câ ma ra Mu ni ci pal. Na ata se men ci o na ra sim ples men te a
apre sen ta ção do pro tes to. 

§ 22. A mesa fará ex tra ir três có pi as da re fe ri da ata e das as si na -
tu ras dos ele i to res no li vro de que tra ta o § 19, sen do as di tas có pi as as si na das
por ela e con cer ta das por ta be lião ou es cri vão de paz. 

Des tas có pi as se rão en vi a das: – uma ao mi nis tro do Impé rio na
cor te, ou ao pre si den te nas pro vín ci as; ou tra ao pre si den te do Se na do, da
Câ ma ra dos De pu ta dos ou da Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al, con for me
a ele i ção a que se pro ce der; e a ter ce i ra ao juiz de di re i to de que tra ta o art.
18, se a ele i ção for de de pu ta do á as sem bléia ge ral ou de mem bro de as sem bléia 
le gis la ti va pro vin ci al. 

Na ele i ção de ve re a do res, a úl ti ma das di tas có pi as será en vi a da
à câ ma ra mu ni ci pal res pec ti va. 

Qu an do a ele i ção for para se na dor, será esta úl ti ma có pia en vi ada à 
Câ ma ra Mu ni ci pal da Cor te, se a ele i ção a ela per ten cer e à Pro vín cia do Rio 
de Ja ne i ro, e às câ ma ras das ca pi ta is das ou tras pro vín ci as, se a ele i ção a es tas
per ten cer. 

Acom pa nha rão as re fe ri das có pi as as das atas da for ma ção das
res pec ti vas me sas ele i to ra is. 

DA ELEIÇÃO DE SENADORES

Art. 16. A ele i ção de se na dor con ti nua a ser fe i ta por pro vín cia,
mas sem pre em lis ta trí pli ce, ain da quan do te nham de ser pre en chi dos dois
ou mais lu ga res: nes ta hi pó te se pro ce der-se-á a se gun da ele i ção logo de po is 
da es co lha de se na dor em vir tu de da pri me i ra, e as sim por di an te. 

I – O go ver no, na Cor te e Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e os pre si -
den tes nas ou tras provínci as, de sig na rão dia para a ele i ção, de ven do pro ce -
der-se a esta den tro do pra zo de três me ses. 

Este pra zo será con ta do: 
No caso de mor te do se na dor, do dia em que na cor te o go ver no

e nas pro vín ci as o pre si den te, ti ver co nhe ci men to cer to da vaga, ou em que
re ce be rem co mu ni ca ção des ta, fe i ta ao go ver no pelo pre si den te do Se na do,
ou ao pre si den te da res pec ti va pro vín cia pelo go ver no ou pelo pre si den te
do Se na do. Estas co mu ni ca ções se rão di ri gi das pelo cor re io sob re gis tro. 

No caso de au men to do nú me ro de se na do res, do dia da Pu bli ca ção
da res pec ti va lei na Cor te ou na pro vín cia a que se re fe rir. 

II – Cada ele i tor vo ta rá em três no mes, cons ti tu in do a lis ta trí pli ce
os três ci da dãos que ma i or nú me ro de vo tos ob ti ve rem. 

§ 1º A apu ra ção ge ral das au tên ti cas das as sem bléi as ele i to ra is e
a for ma ção da lis ta trí pli ce se rão fe i tas pela Câ ma ra Mu ni ci pal da Cor te

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  703



quan to às ele i ções des ta e da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, e pe las câ ma ras
das ca pi ta is das ou tras pro vín ci as, quan to ás ele i ções des tas. 

A es tes atos se pro ce de rá den tro do pra zo de 60 dias, con ta dos
do em que se hou ver fe i to a ele i ção. 

I – De vem in ter vir nos re fe ri dos atos ain da os ve re a do res que se
não acha rem em exer cí cio ou es ti ve rem sus pen sos por ato do go ver no, ou
por pro nún cia em cri me de res pon sa bi li da de. 

II – Na apu ra ção a câ ma ra mu ni ci pal se li mi ta rá a so mar os vo tos
men ci o na dos nas di fe ren tes au tên ti cas, aten den do so men te as das ele i ções
fe i tas pe ran te me sas or ga ni za das pela for ma de ter mi na da nos §§ 7º a 11 do
art. 15. 

III – Fin da a dita apu ra ção, se la vra rá uma ata na qual se men ci o -
na rão os no mes dos ci da dãos e os nú me ros de vo tos que ob ti ve rem para
se na dor, des de o má xi mo até ao mí ni mo; as ocor rên ci as que se de ram
du ran te os tra ba lhos da apu ra ção; e as re pre sen ta ções que, por es cri to e
as si na das por qual quer ci da dão ele gí vel, se jam pre sen tes à Câ ma ra Mu ni ci pal
re la ti vas á mes ma apu ra ção. 

IV – Des ta ata, de po is de de vi da men te as si na da, a câ ma ra mu -
ni ci pal re me te rá uma có pia au tên ti ca ao mi nis tro e se cre tá rio de es ta do
dos ne gó ci os do Impé rio, acom pa nhan do a lis tra trí pli ce, as si na da pela
mes ma câ ma ra, para ser pre sen te ao Po der Mo de ra dor; ou tra có pia da
mes ma ata ao pre si den te do se na do; e ou tra ao pre si den te da res pec ti va
pro vín cia. 

§ 2º Na ve ri fi ca ção dos po de res a que pro ce der o Se na do, nos
ter mos do art. 21 da Cons ti tu i ção, se re sul tar a ex clu são da lis ta trí pli ce
do se na dor no me a do, far-se-á nova ele i ção em toda a pro vín cia; no caso
de a ex clu são re ca ir em qual quer dos ou tros dois ci da dãos con tem pla dos 
na lis ta trí pli ce, será or ga ni za da pelo Se na do nova lis ta e su je i ta ao Po der 
Mo de ra dor. 

I – Se o Se na do re co nhe cer que al gum ou al guns dos três ci da dãos
in clu í dos na lis ta trí pli ce se acham com pre en di dos em qual quer das in com -
pa ti bi li da des es pe ci fi ca das no art. 11, se rão de cla ra dos nu los os vo tos que
lhes ti ve rem sido da dos; e o ci da dão ou ci da dãos que se se gui rem com ple -
ta rão a lis ta trí pli ce. 

II – Pro ce der-se-á tam bém à nova ele i ção em toda a pro vín cia,
quan do, an tes da es co lha do se na dor, fa le cer al gum dos três ci da dãos que
com pu se rem a lis ta trí pli ce. 

O mes mo se ob ser va rá no caso de mor te do se na dor no me a do,
cujos po de res não te nham sido ain da ve ri fi ca dos ou quan do al gum dos
cida dãos in clu í dos na lis ta trí pli ce ca re ça de qual quer das con di ções de
ilegi bi li da de exi gi das nos nos I, II e IV do art. 45 da Cons ti tu i ção. 
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DA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS A ASSEMBLÉIA GERAL E MEMBROS

DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS PROVINCIAIS

Art. 17. As pro vín ci as se rão di vi di das em tan tos dis tri tos ele i to ra is
quan tos fo rem os seus de pu ta dos à Assem bléia Ge ral, aten den do-se quan to 
pos sí vel a igual da de da po pu la ção en tre os dis tri tos de cada pro vín cia, e
res pe i tan do-se a con ti güi da de do ter ri tó rio e a in te gri da de do mu ni cí pio. 

§ 1º O go ver no or ga ni za rá e sub me te rá á apro va ção do Po der
Le gis la ti vo a di vi são dos di tos dis tri tos so bre as se guin tes ba ses: 

I – O mu ni cí pio da Cor te com pre en de rá três dis tri tos ele i to ra is e
os das ca pi ta is da Ba hia e Per nam bu co dois dis tri tos, cada um. 

II – Os dis tri tos ele i to ra is de cada pro vín cia se rão de sig na dos
por nú me ros or di na is, com pu ta da a po pu la ção se gun do a base do art. 2º
do De cre to Le gis la ti vo nº 2.675, de 20 de ou tu bro de 1875, 

III – Para ca be ça de cada dis tri to ele i to ral será de sig na do o lu gar
mais cen tral e im por tan te dele. 

IV – Na di vi são dos dis tri tos ele i to ra is só se rão con tem pla das as
pa ró qui as e mu ni cí pi os cri a dos até 31 de de zem bro de 1879. 

Para to dos os efe i tos ele i to ra is até ao novo ar ro la men to da po pu -
la ção ge ral do Impé rio, sub sis ti rão inal te rá ve is as cir cuns cri ções pa ro qui a is
e mu ni ci pa is con tem pla das na di vi são dos dis tri tos ele i to ra is fe i ta em vir tu de
des ta lei, não obs tan te qual quer al te ra ção re sul tan te de cri a ção, ex tin ção ou
sub di vi são de pa ró qui as e mu ni cí pi os. 

§ 2º A di vi são dos dis tri tos ele i to ra is, fe i ta de con for mi da de com
o pa rá gra fo pre ce den te, será pos ta pro vi so ri a men te em exe cu ção até a de fi -
ni ti va apro va ção do Po der Le gis la ti vo, não po den do o go ver no al te rá-la
de po is de sua pu bli ca ção. 

§ 3º Cada dis tri to ele ge rá um de pu ta do à Assem bléia Ge ral e o
nú me ro de mem bros da Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al mar ca do no
art. 1º, § 16 do De cre to Le gis la ti vo nº 842, de 19 de se tem bro de 1955. 

Qu an to às pro vín ci as de San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, Espí ri to San to e
Ama zo nas, que têm de ser di vi di das em dois dis tri tos, ele ge rá cada uma
de las 22 mem bros, ca ben do 11 por dis tri to. 

Art. 18. O juiz de di re i to que exer cer ju ris di ção na ci da de ou vila
de sig na da pelo go ver no para ca be ça do dis tri to ele i to ral, ou, em caso de fal to
seu subs ti tu to for ma do em di re i to, ou fi nal men te, na fal ta des te úl ti mo, o
juiz de di re i to da co mar ca mais vi zi nha com po rá com os pre si den tes das
me sas ele i to ra is uma jun ta por ele pre si di da, a qual fará a apu ra ção ge ral
dos vo tos das di ver sas ele i ções do mes mo dis tri to para de pu ta do à Assem bléia
Ge ral ou mem bros das As sem bléi as Le gis la ti vas pro vin ci a is. 

A esta apu ra ção se pro ce de rá pe las au tên ti cas das atas da que las
ele i ções, den tro do pra zo de 20 dias, con ta dos em que elas se ti ve rem fe i to,
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pre ce den do anún cio por edi ta is e avi sos aos di tos pre si den tes com de cla ra ção
do dia, hora ou lu gar da re u nião. 

Para que a jun ta apu ra do ra pos sa fun ci o nar, é ne ces sá ria a
presen ça, pelo me nos, de qua tro pre si den tes de as sem bléi as ele i to ra is. Na
fal ta des tes, se rão cha ma dos pela or dem de sua vo ta ção os ju í zes de paz da
pa ró quia ou do dis tri to onde fun ci o nar a jun ta. Se ain da es tes não com pa re -
ce rem, re cor rer-se-á aos ju í zes de paz da pa ró quia ou do dis tri to mais vi zi nho.

Na apu ra ção, a jun ta se li mi ta rá a sor nar os vo tos men ci o na dos
nas di fe ren tes au tên ti cas, aten den do so men te as das ele i ções fe i tas pe ran te
me sas or ga ni za das pela for ma de ter mi na da nos §§ 7º a 11 do art. 15, pro ce -
den do no mais como dis põe a le gis la ção vi gen te. Os ele i to res pre sen tes, que 
qui se rem, as si na rão a ata da apu ra ção. 

§ 1º Na ci da de onde hou ver mais de um juiz de di re i to, será pre -
si den te da jun ta apu ra do ra o mais an ti go, ten do pre fe rên cia o de mais ida de
quan do for igual a an ti güi da de, e, se gun do a mes ma re gra, se rão subs ti tu í dos
uns pe los ou tros no caso de fal ta ou im pe di men to. 

No mu ni cí pio em que, nos ter mos do § 1º, a nº I do ar ti go an te ce -
den te, hou ver dois ou mais dis tri tos ele i to ra is, se guir-se-á para a pre si dên cia
de cada jun ta apu ra do ra a re gra aci ma es ta be le ci da, cor res pon den do a an ti -
güi da de do juiz de di re i ta ao nú me ro dos dis tri tos ele i to ra is, de modo que o 
mais an ti go sir va no 1º, o ime di a to no 2º, e as sim por di an te. 

§ 2º Não se con si de ra rá ele i to de pu ta do à Assem bléia Ge ral o
ci da dão que não re u nir a ma i o ria dos vo tos dos ele i to res, que con cor re rem
à ele i ção. Nes te caso o pre si den te da jun ta ex pe di rá os ne ces sá ri os avi sos
para se pro ce der a nova ele i ção vin te dias de po is da apu ra ção ge ral. 

Na se gun da ele i ção, para qual ser vi rão nas as sem bléi as ele i to ra is 
as mes mas me sas da pri me i ra, só po de rão ser vo ta dos os dois ci da dãos que
nes ta ti ve rem ob ti do ma i or nú me ro de vo tos, sen do su fi ci en te para ele ger o
de pu ta do a ma i o ria dos vo tos que fo rem apu ra dos. 

§ 3º Na ele i ção dos mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas pro -
vin ci a is cada ele i tor vo ta rá em um só nome. Se rão con si de ra dos ele i tos os
ci da dãos que re u ni rem vo ta ção igual, pelo me nos, ao quo ci en te ele i to ral,
cal cu la do so bre o nú me ro to tal dos ele i to res que con cor rem à ele i ção. Se
al gum ou al guns dos ci da dãos não re u ni rem aque la vo ta ção, pro ce der-se-á, 
quan to aos lu ga res não pre en chi dos, a nova ele i ção pela for ma dis pos ta no
pa rá gra fo an te ce den te, ob ser van do-se tam bém, quan to ao nú me ro dos
no mes so bre os qua is deva re ca ir a nova vo ta ção, a re gra es ta be le ci da no
mes mo pa rá gra fo. 

Art. 19. Con clu í da de fi ni ti va men te a ele i ção e trans cri ta no li vro
de no tas de um dos ta be liães do lu gar a ata da apu ra ção ge ral dos vo tos, a
jun ta apu ra do ra ex pe di rá di plo mas aos ele i tos – de pu ta dos à Assem bléia
Ge ral ou mem bros da as sem bléia le gis la ti va pro vin ci al, re me ten do as có pi as
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au tên ti cas da ata da apu ra ção dos vo tos ao mi nis tro do Impé rio, na cor te,
jun ta apu ra do ra ex pe di rá di plo mas aos ele i tos – de pu ta do à Assem bléia
Le gis la ti va Pro vin ci al, con for me for a ele i ção, fi can do re vo ga do o art. 90 da
Lei nº 387, de 19 de agos to de 1846. 

Art. 20. No caso de re co nhe cer a Câ ma ra dos De pu ta dos ou a
Assem bléia Le gis la ti va Pro vin ci al que um ou mais dos ele i tos es tão com pre en -
di dos em qual quer das in com pa ti bi li da des es pe ci fi ca das no art. 11, se rão
de cla ra dos nu los os vo tos que lhes ti ve rem sido da dos, pro ce der-se-á a
nova ele i ção, na qual não po de rão ser vo ta dos o ci da dão ou ci da dãos, cuja
ele i ção ti ver sido por esse mo ti vo anu la da. 

Pro ce der-se-á tam bém a nova ele i ção, se da anu la ção de vo tos
pela câ ma ra ou as sem bléia, re sul tar a ex clu são de al gum dos que ti ve rem
ob ti do o res pec ti vo di plo ma. 

Art. 21. No caso de vaga de de pu ta do à Assem bléia Ge ral ou de
mem bro de Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al, que ocor rer du ran te a le gis -
la tu ra, pro ce der-se-á a nova ele i ção para o pre en chi men to do lu gar, den tro
do pra zo de três me ses, con ta dos do dia em que, na cor te o go ver no e nas
pro vín ci as o pre si den te, ti ve rem co nhe ci men to cer to da vaga, ou em que
re ce be rem co mu ni ca ção des ta, fe i ta pelo pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
no pri me i ro caso, ou pelo pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va pro vin ci al,
no se gun do. Estas co mu ni ca ções se rão di ri gi das pelo cor re io sob re gis tro. 

DA ELEIÇÃO DE VEREADORES E JUÍZES DE PAZ

Art. 22. Na ele i ção de ve re a do res cada ele i tor vo ta rá em um só
nome.

As câ ma ras mu ni ci pa is con ti nu a rão a fa zer a apu ra ção ge ral dos
vo tos do mu ni cí pio. 

Se rão de cla ra dos ve re a do res os ci da dãos que, até ao nú me ro dos 
que de ve rem com por a câ ma ra do mu ni cí pio, re u ni rem vo ta ção igual, pelo
me nos, ao quo ci en te ele i to ral, cal cu la do so bre o nú me ro to tal dos ele i to res
que con cor re rem à ele i ção. Se al gum ou al guns dos ci da dãos não re u ni rem
aque la vo ta ção, pro ce der-se-á a nova ele i ção pelo modo de ter mi na do no
§ 3º do art. 18. 

No pro ces so des ta ele i ção e em to dos os seus ter mos se rão ob ser -
va das as dis po si ções da le gis la ção vi gen te, com as al te ra ções fe i tas nes ta lei.

§ 1º Qu an do se ti ver de i xa do de pro ce der à ele i ção em pa ró qui as,
dis tri tos de paz ou se ções, cujo nú me ro de ele i to res ex ce der à me ta de dos
de todo o mu ni cí pio, ou quan do as ele i ções anu la das hou ver con cor ri do
ma i or nú me ro de ele i to res do que nas jul ga das vá li das, fi ca rão sem efe i to as 
das ou tras pa ró qui as, dis tri tos de paz e se ções, e se pro ce de rá á nova ele i ção
ge ral no mu ni cí pio. 

Em ne nhum ou tro caso se fará nova ele i ção ge ral. 
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§ 2º Na Cor te, nas ca pi ta is das pro vín ci as e nas de ma is ci da des,
os ve re a do res só po de rão ser re e le i tos qua tro anos de po is de fin dar o
qua triê nio em que ser vi rem. 

§ 3º No caso de mor te, es cu sa ou mu dan ça de do mi ci lio de al gum
ve re a dor pro ce der-se-á a ele i ção para pre en chi men to da vaga. 

§ 4º Qu an do, em ra zão de va gas ou de fal tas de com pa re ci men to, 
não pu de rem re u nir-se ve re a do res em nú me ro ne ces sá rio para ce le bra rem-se as 
se ções, se rão cha ma dos para per fa ze rem a ma i o ria dos mem bros da Câ ma ra,
os pre ci sos ime di a tos em vo tos aos ve re a do res. Se, no caso da úl ti ma par te
do § 3º do art. 18, se hou ver pro ce di do a duas ele i ções para ve re a do res,
aque les ime di a tos se rão os da pri me i ra ele i ção. Só po de rão ser cha ma dos,
em tais ca sos, os ime di a tos em vo tos aos ve re a do res, até nú me ro igual ao
dos ve re a do res de que a Câ ma ra se com pu ser. 

§ 5º As Câ ma ras Mu ni ci pa is con ti nu a rão a com por-se do mes mo
nú me ro de ve re a do res mar ca do na le gis la ção vi gen te, com ex ce ção das
se guin tes que te rão: a do mu ni cí pio da Cor te 21 mem bros; as das ca pi ta is
das pro vín ci as da Ba hia e Per nam bu co 17; as das ca pi ta is das do Pará,
Ma ra nhão, Ce a rá, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, São Pa u lo e São Pe dro do
Rio Gran de do Sul 13; e as das ca pi ta is das de ma is pro vín ci as 11. 

Cada uma das mes mas câ ma ras terá um pre si den te e um
vice-pre si den te, os qua is se rão ele i tos anu al men te, na 1ª ses são, pe los ve re a -
do res den tre si. 

§ 6º As câ ma ras não po de rão fun ci o nar sem a pre sen ça da ma i o ria
de seus mem bros. 

Ao ve re a dor que fal tar á ses são sem mo ti vo jus ti fi ca do, será
im pos ta a mul ta de 10$ nas ci da des, e de 5$ nas vi las. 

Art. 23. A ele i ção dos ju í zes de paz con ti nu a rá a fa zer-se pelo
modo de ter mi na do na le gis la ção vi gen te, com as al te ra ções fe i tas nes ta lei. 

A apu ra ção dos vo tos será fe i ta pela Câ ma ra Mu ni ci pal res pec ti va,
quan do a pa ró quia ou o dis tri to de paz es ti ver di vi di do em se ções. 

Art. 24. As fun ções de ve re a dor e de juiz de paz são in com pa tí ve is
com as de em pre gos pú bli cos re tri bu í dos; e não po dem ser acu mu la das
com as de se na dor, de pu ta do a Assem bléia Ge ral e mem bro da as sem bléia
pro vin ci al, du ran te as res pec ti vas ses sões. 

Art. 25. Fe i ta a pri me i ra ele i ção de de pu ta dos à Assem bléia Ge ral
pelo modo es ta be le ci do nes ta lei, pro ce der-se-á tam bém á ele i ção das câ ma ras
mu ni ci pa is e dos ju í zes de paz em todo o Impé rio no pri me i ro dia útil do
mês de ju lho, que se se guir, co me çan do a cor rer o qua triê nio no dia 7 de
ja ne i ro sub se qüen te. 

Art. 26. Qu an do al gu ma vila for ele va da à ca te go ria de ci da de, a
res pec ti va Câ ma ra Mu ni ci pal con ti nu a rá a fun ci o nar com o nú me ro de
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ve re a do res, que ti ver, até a pos se dos que fo rem no me a dos na ele i ção ge ral
para o qua triê nio se guin te. 

Art. 27. A dis po si ção da úl ti ma par te do nº IV do § 1º do art. 17
não im pe de a ele i ção de câ ma ras e ju í zes de paz nos mu ni cí pi os, pa ró qui as
e dis tri tos de paz, que fo rem no va men te cri a dos, con tan to que o se jam den -
tro dos li mi tes mar ca dos para os dis tri tos ele i to ra is. 

Art. 28. O juiz de di re i to da co mar ca con ti nua a ser o fun ci o ná rio 
com pe ten te para co nhe cer da va li da de ou nu li da de, não só da ele i ção de
ve re a do res e ju í zes de paz, mas tam bém da apu ra ção dos vo tos, de ci din do
to das as ques tões con cer nen tes a es tes as sun tos, pela for ma que dis põe a
le gis la ção vi gen te. 

§ 1º Nas co mar cas que ti ve rem mais de um juiz de Di re i to
com pe ti rão es sas atri bu i ções ao juiz de Di re i to do 1º Dis tri to Cri mi nal, e, na
sua fal ta, aos que de ve rem subs ti tuí-lo. 

§ 2º Das de ci sões do juiz de Di re i to so bre as ele i ções de ve re a do res
e juiz de paz, em con for mi da de des te ar ti go ha ve rá re cur so para a re la ção
do dis tri to. O re cur so será jul ga do, no pra zo de 30 dias, por to dos os seus
mem bros pre sen tes. 

PARTE PENAL

Art. 29. Além dos cri mes con tra o li vre gozo e exer cí cio dos di re i tos 
po lí ti cos do ci da dão, men ci o na dos nos arts. 100, 101 e 102 do Cód. Crim.,
se rão tam bém con si de ra dos cri mes os de fi ni dos nos pa rá gra fos se guin tes e
pu ni dos com as pe nas nele es ta be le ci das. 

§ 1º Apre sen tar-se al gum in di ví duo com tí tu lo ele i to ral de ou trem,
vo tan do ou pre ten den do vo tar: 

Pe nas: pri são de um a nove me ses e mul ta de 100$ a 300$000. 

Nas mes mas pe nas in cor re rá o ele i tor que con cor rer para esta
fra u de, for ne cen do o seu tí tu lo. 

§ 2º Vo tar o ele i tor por mais de uma vez na mes ma ele i ção, apro -
ve i tan do-se de alis ta men to múl ti plo: 

Pe nas: pri va ção do di re i to do voto ati vo e pas si vo por qua tro a
oito anos e mul ta de 100$ a 300$000. 

§ 3º De i xar a au to ri da de com pe ten te de in clu ir no alis ta men to
dos ele i to res ci da dão que, nos ter mos des ta lei, te nha pro va do es tar nas
con di ções de ele i tor, e in clu ir o que não es ti ver em tais con di ções ou ex clu ir 
o que não se achar com pre en di do em al gum dos ca sos do § 5º do art. 8º. 

De mo rar a ex tra ção, ex pe di ção e en tre ga dos tí tu los ou do cu -
men tos, de modo que o ele i tor não pos sa vo tar ou ins tru ir o re cur so por ele
in ter pos to: 
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Pe nas: sus pen são do em pre go por seis a de zo i to me ses e mul ta
de 200$ a 600$000. 

§ 4º De i xar a au to ri da de com pe ten te de pre pa rar e en vi ar ao juiz
de Di re i to, nos ter mos do § 8º do art. 6º, os re que ri men tos dos ci da dãos que
pre ten de rem ser alis ta dos e as re la ções que os de vem acom pa nhar: 

Pe nas: sus pen são do em pre go por um a três anos e mul ta de
300$ a 1:000$000. 

Nas mes mas pe nas in cor re rá o em pre ga do que ocul tar ou ex tra -
vi ar tí tu los de ele i tor e do cu men tos, que lhe fo rem en tre gues, re la ti vos ao
alis ta men to. 

§ 5º Pas sar cer ti dão, ates ta do ou do cu men tos fal sos, que in du za
a in clu são no alis ta men to ou a ex clu são: 

Pe nas: as do art. 129 § 8º do Cód. Crim. 

Ao que se ser vir da cer ti dão, ates ta do ou do cu men to fal sos para
se fa zer alis tar: 

Pe nas: as do art. 167 do Cód. Crim. 
§ 6º Impe dir ou obs tar de qual quer ma ne i ra a re u nião da mesa

ele i to ral ou da jun ta apu ra do ra no lu gar de sig na do: 
Pe nas: pri são por um a três anos e mul ta de 500$ a 1:500$000. 
§ 7º Apre sen tar al guém mu ni do de ar mas de qual quer na tu re za: 

Pe nas: pri são por seis me ses a um ano e mul ta de 100$ a 300$000.

Se as ar mas es ti ve rem ocul tas: 

Pe nas do bra das. 

§ 8º Vi o lar de qual quer ma ne i ra o es cru tí nio, ras gar ou inu ti li zar
li vros e pa péis re la ti vos ao pro ces so da ele i ção: 

Pe nas: pri são com tra ba lho por um a três anos e mul ta de 1:000$
a 3:000$, além das pe nas em que in cor rer por ou tros cri mes. 

§ 9º Ocul tar, ex tra vi ar ou sub tra ir al guém o tí tu lo de ele i tor: 

Pe nas: pri são por um a seis me ses e mul ta de 100$ a 300$000. 

§ 10. De i xar a mesa ele i to ral de re ce ber o voto do ele i tor que se
apre sen tar com o res pec ti vo tí tu lo: 

Pe nas: pri va ção do voto ati vo e pas si vo por dois a qua tro anos, e
mul ta de 400$ a 1:200$000. 

§ 11. Re u nir-se a mesa ele i to ral ou a jun ta apu ra do ra fora do
lu gar, de sig na do para a ele i ção ou apu ra ção: 
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Pe nas: pri são por seis a de zo i to me ses, e mul ta de 500$ a
1:500$000. 

§ 12. Alte ra rem o pre si den te e os mem bros da mesa ele i to ral ou
jun ta apu ra do ra o dia e a hora da ele i ção, ou in du zi rem, por ou tro qual quer 
meio, os ele i to res em erro a este res pe i to: 

Pe nas: pri va ção do di re i to do voto ati vo ou pas si vo por qua tro a
oito anos, e mul ta de 500$ a 1:500$000. 

§ 13. Fa zer par te ou con cor rer para a for ma ção de mesa ele i to ral
ou de jun ta apu ra do ra ile gí ti mas: 

Pe nas: pri va ção do voto ati vo e pas si vo por qua tro a oito anos, e
mul ta de 100$ a 1:000$000. 

§ 14. De i xar de com pa re cer, sem ca u sa par ti ci pa da, para a for ma -
ção da mesa ele i to ral, con for me de ter mi na o § do art. 15: 

Pe nas: pri va ção do voto ati vo e pas si vo por dois a qua tro anos, e
mul ta de 200$ a 600$000. 

Se por esta fal ta não se pu der for mar a mesa: 
Pe nas: pri va ção do voto ati vo e pas si vo por qua tro a oito anos, e

mul ta de 400$ a 1:200$000. 
§ 15. O pre si den te da pro vín cia que, por de mo ra na ex pe di ção

das or dens, der ca u sa a se não con clu í rem em tem po as ele i ções. 

Pe nas: sus pen são do em pre go por seis me ses a um ano. 

§ 16. A omis são ou ne gli gên cia dos pro mo to res pú bli cos no cum -
pri men to das obri ga ções, que lhes são im pos tas por esta lei, será pu ni da
com sus pen são do em pre go por um a três anos, e mul ta de 300$ a
1:000$000. 

§ 17. As dis po si ções dos arts. 56 e 57 do Cód. Crim. são apli cá ve is
aos mul ta dos que não ti ve rem me i os, ou não qui se rem sa tis fa zer as mul tas. 

Art. 30. No pro ces so e jul ga men to dos cri mes pre vis tos no ar ti go
an te ce den te, ain da quan do co me ti dos por pes so as que não se jam em pre ga -
dos pú bli cos, se ob ser va rão as dis po si ções do art. 25, §§ 1º e 5º da Lei nº 261, 
de 3 de de zem bro de 1841 e res pec ti vos re gu la men tos. 

§ 1º Nes tes pro ces sos ob ser var-se-á o dis pos to nos arts. 98 e 100
da Lei de 3 de de zem bro de 1841, quan to ao pa ga men to de cus tos e se los, e
não se rão re tar da dos pela su per ve niên cia de fé ri as. 

As pri me i ras cer ti dões se rão pas sa das gra tu i ta men te. 
§ 2º Aos pro mo to res pú bli cos das res pec ti vas co mar cas se rão

in ti ma das to das as de ci sões pro fe ri das pe las au to ri da des com pe ten tes, a
fim de pro mo ve rem a res pon sa bi li da de dos fun ci o ná ri os que nela hou ve -
rem in cor ri do, ou re que re rem o que for de di re i to. 
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Art. 31. Se rão mul ta dos ad mi nis tra ti va men te quan do de i xa rem
de cum prir qua is quer das obri ga ções que lhes são im pos tas. 

§ 1º Pelo mi nis tro do Impé rio na cor te e pelo pre si den te nas
pro vín ci as. 

I – os ju í zes de Di re i to e as câ ma ras mu ni ci pa is, fun ci o nan do
como apu ra do ras de atas de as sem bléi as ele i to ra is: na quan tia de 100$ a
300$ os pri me i ros, e de 50$ a 200$ cada ve re a dor; 

II – os fun ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli cos que de i xa rem de
pres tar as in for ma ções exi gi das para o alis ta men to dos ele i to res: na quan tia
de 50$ a 200$000 

§ 2º Pe los ju í zes de Di re i to: 
I – as me sas ele i to ra is: na quan tia de 250$ a 500$, re par ti da men te 

pe los seus mem bros; 
II – Os pre si den tes das me sas ele i to ra is ou seus subs ti tu tos,

cha ma dos para apu ra ção de atas de as sem bléi as ele i to ra is que não com pa -
re ce rem sem mo ti vo jus ti fi ca do: na quan tia de 50$ a 200$ cada um; 

III – os ta be liães in cum bi dos da trans cri ção de ata de apu ra ção
dos vo tos na quan tia de 50$ a 100$000. 

§ 3º Pe las me sas ele i to ra is: 
I – Os mem bros des tas que não com pa re ce rem, au sen ta rem-se

ou de i xa rem de as si nar a ata sem mo ti vo jus ti fi ca do na quan tia de 50$ a
100$000; 

II – os ci da dãos con vo ca dos para a for ma ção das mes mas me sas
que não com pa re ce rem, ou que, ten do com pa re ci do, não as si na rem a ata:
na quan tia de 50$ a 100$000; 

III – os es cri vães de paz ou de sub de le ga cia de po lí cia, cha ma dos 
para qual quer ser vi ço em vir tu de des ta lei: na quan tia de 50$ a 100$000. 

§ 4º Da im po si ção das mul tas ad mi nis tra ti vas cabe re cur so na
Cor te para o go ver no, e nas pro vín ci as para o pre si den te. 

Art. 32. As mul tas es ta be le ci das nes ta lei fa rão par te da ren da
muni ci pal do ter mo em que re si dir a pes soa mul ta da, e se rão co bra das
execu ti va men te. 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. No caso de em pa te nas apu ra ções úl ti mas de vo tos em
qual quer ele i ção, será pre fe ri do o ci da dão que for mais ve lho em ida de. 

Art. 34. As câ ma ras mu ni ci pa is for ne ce rão os li vros ne ces sá ri os
para os tra ba lhos do alis ta men to dos ele i to res e os de ta lões, de ven do es tas
con ter im pres sos os tí tu los de ele i tor, bem como for ne ce rão, os li vros, ur nas 
e mais ob je tos ne ces sá ri os para a ele i ção. 
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A im por tân cia des ses li vros e de ma is ob je tos será paga pelo
go ver no, quan do as câ ma ras não pu de rem, por fal ta de me i os, sa tis fa zer a
des pe sa. 

No caso de não se rem for ne ci dos pe las câ ma ras mu ni ci pa is os
men ci o na dos li vros, su prir-se-á a fal ta por ou tros, que se rão nu me ra dos e
ru bri ca dos, com ter mo de aber tu ra e en cer ra men to, pe los ju í zes de Di re i to
ou ju í zes mu ni ci pa is, e pe los pre si den tes das me sas ele i to ra is ou jun tas 

Art. 35. Enquan to não es ti ver con clu í do de fi ni ti va men te o pri me i ro 
alis ta men to ge ral dos ele i to res, con for me se de ter mi na nes ta lei, não ha ve rá
ele i ções para de pu ta dos à as sem bléia ge ral, sal vo o caso pre vis to no art. 2l
da Cons ti tu i ção, para se na do res, mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas
pro vin ci a is, ve re a do res e ju í zes de paz. 

O go ver no po de rá es pa çar até ao úl ti mo dia útil do mês de de zem bro
de 1881 a ele i ção ge ral dos de pu ta dos para a pró xi ma le gis la tu ra. 

Art. 36. Em ato dis tin to ou não das ins tru ções, que se rão ex pe di das
para a exe cu ção des ta lei, o go ver no co li gi rá to das as dis po si ções das leis:
vi gen tes e dos di ver sos atos do Po der Exe cu ti vo, re la ti vos a ele i ções, que 
es te jam em har mo nia com a mes ma lei e con ve nha con ser var. 

Este tra ba lho será su je i to à apro va ção do Po der Le gis la ti vo no
co me ço (da pri me i ra ses são da pró xi ma le gis la tu ra; e, de po is de apro va do,
con si de rar-se-ão re vo ga das as leis e dis po si ções an te ri o res re la ti vas a ele i ções,
ces san do des de que for pu bli ca do esse tra ba lho a atri bu i ção con ce di da ao
go ver no no art. 120 da Lei nº 387 de 19 de agos to de 1846. 

Art. 37. fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
O ba rão Ho mem de Melo, do meu Con se lho, mi nis tro e se cre tá rio

de Esta do dos ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do e faça exe cu tar.
Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 9 de ja ne i ro de 1881, 60º da Inde pen dên cia e
do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 

Ba rão Ho mem de Melo 
Chan ce la ria-mor do Impé rio – Ma nuel Pin to de Sousa Dan tas. 
Tran si tou em 10 de ja ne i ro de 1881. – José Ben to da Cu nha Fi gue i re do

Jú ni or – Re gis tra do. 
Pu bli ca do na Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, em

10 de ja ne i ro de 1881. – O di re tor da 1ª di re to ria – Ma nu el Je su í no Fer re i ra.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 213-235. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.6  - LEI DOS SEXAGENÁRIOS 
(EXTINÇÃO GRADUAL DO ELEMENTO SERVIL) – 

LEI Nº 3.270  (28 SETEMBRO 1885) 

Re gu la a ex tin ção gra du al do ele men to ser vil

D. Pe dro II, por gra ça de Deus e unâ ni me acla ma ção dos po vos,
Impe ra dor Cons ti tu ci o nal e De fen sor Per pé tuo do Bra sil:
Fa ze mos sa ber a to dos os nos sos sú di tos que a Assem bléia

Ge ral de cre tou e nós que re mos a lei se guin te: 

DA MATRÍCULA

Art. 1º Pro ce der-se-á em todo o Impé rio a nova ma trí cu la dos
es cra vos, com de cla ra ção do nome, na ci o na li da de, sexo, fi li a ção, se for
co nhe ci da, ocu pa ção ou ser vi ço em que for em pre ga do ida de e va lor cal cu -
la do con for me a ta be la do § 3º.

§ 1º A ins cri ção para a nova ma tri cu la far-se-á à vis ta das re la ções
que ser vi ram de base à ma tri cu la es pe ci al ou aver ba ção efe tu a da em vir tu de
da Lei de 28 de se tem bro de 1871, ou à vis ta das cer ti dões da mes ma ma tri -
cu la, ou da aver ba ção, ou à vis ta do tí tu lo do do mí nio quan do nele es ti ver
exa ra da a ma trí cu la do es cra vo.

§ 2º A ida de de cla ra da na an ti ga ma trí cu la se adi ci o na rá o tem po 
de cor ri do até o dia em que for apre sen ta da na re par ti ção com pe ten te a re la ção 
para a ma trí cu la or de na da por esta lei. 

A ma trí cu la que for efe tu a da em con tra ven ção às dis po si ções
dos §§ 1º e 2º será nula, e o co le tor ou agen te fis cal que a efe tu ar in cor re rá
em uma mul ta de cem mil réis a tre zen tos mil réis, sem pre ju í zo de ou tras
pe nas em que pos sa in cor rer. 

§ 3º o va lor a que se re fe re o art. 1 será de cla ra do pelo se nhor do
es cra vo, não ex ce den do o má xi mo re gu la do pela ida de do ma tri cu lan do
con for me a se guin te ta be la: 



Escra vos me no res de 30 anos · · · · · · · 900$000
Escra vos me no res de 30 a 40· · · · · · · · 800$000
Escra vos me no res de 40 a 50· · · · · · · · 600$000
Escra vos me no res de 50 a 55· · · · · · · · 400$000
Escra vos me no res de 55 a 60· · · · · · · · 200$000

§ 4º o va lor dos in di ví du os do sexo fe mi ni no se re gu la rá do mes mo 
modo, fa zen do-se, po rém, o aba ti men to de 25% so bre os pre ços aci ma es ta -
be le ci dos. 

§ 5º Não se rão da dos à ma trí cu la os es cra vos de 60 anos de ida de 
em di an te; se rão, po rém, ins cri tos em ar ro la men to es pe ci al para os fins dos
§§ 10 a 12 do art. 3º.

§ 6º Será de um ano o pra zo con ce di do para a ma trí cu la, de ven do
ser este anun ci a do por edi ta is afi xa dos nos lu ga res mais pú bli cos com an te -
ce dên cia de 90 dias, e pu bli ca dos pela im pren sa, onde a hou ver. 

§ 7º Se rão con si de ra dos li ber tos os es cra vos que no pra zo mar ca do
não ti ve rem sido da dos à ma trí cu la, e esta cláu su la será ex pres sa e in te gral -
men te de cla ra da nos edi ta is e nos anún ci os pela im pren sa. 

Se rão isen tos de pres ta ção de ser vi ços os es cra vos de 60 a 65
anos que ti ve rem sido ar ro la dos. 

§ 8º As pes so as a quem in cum be a obri ga ção de dar à ma trí cu la
es cra vos alhe i os, na for ma do art. 3º do De cre to nº 4.835 de 1 de de zem bro
de 1871, in de ni za rão aos res pec ti vos se nho res o va lor do es cra vo que, por
não ter sido ma tri cu la do no de vi do pra zo, fi car li vre. 

Ao cre dor hi po te cá rio ou pig no ra tí cio cabe igual men te dar à
matri cu la os es cra vos cons ti tu í dos em ga ran tia. 

Os co le to res e mais agen tes fis ca is se rão obri ga dos a dar re ci bo
dos do cu men tos que lhes fo rem en tre gues para a ins cri ção da nova ma trí -
cu la, e os que de i xa rem de efe tuá-la no pra zo le gal in cor re rão nas pe nas do
art. 154 do Có di go Cri mi nal, fi can do sal vo aos se nho res o di re i to de re querer
de novo a ma tri cu la, a qual, para os efe i tos le ga is, vi go ra rá como se ti ves se
sido efe tu a da no tem po de sig na do. 

§ 9º Pela ins cri ção ou ar ro la men to de cada es cra vo pa gar-se-á 4$
de emo lu men tos, cuja im por tân cia será des ti na da ao fun do de eman ci pa ção,
de po is de sa tis fe i tas as des pe sas da ma trí cu la. 

§ 10. Logo que for anun ci a do o pra zo para a ma tri cu la, fi ca rão
re le va das as mul tas in cor ri das por inob ser vân cia das dis po si ções da Lei de
28 de se tem bro de 1871, re la ti vas à ma trí cu la e de cla ra ções pres cri tas por
ela e pe los res pec ti vos re gu la men tos. 
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A quem li ber tar ou ti ver li ber ta do, a tí tu lo gra tu i to, al gum es cravo,
fica re me ti da qual quer di vi da á Fa zen da Pú bli ca por im pos tos re fe ren tes ao 
mes mo es cra vo. 

O go ver no, no re gu la men to que ex pe dir para exe cu ção des ta lei,
mar ca rá um só e o mes mo pra zo para a apu ra ção da ma trí cu la em todo o
Impé rio. 

Art. 2º O fun do de eman ci pa ção será for ma do: 
I – Das ta xas e ren das para ele des ti na das na le gis la ção vi gen te. 
II – Da taxa de 5% adi ci o na is a to dos os im pos tos ge ra is, ex ce to

os de ex por ta ção. 
Esta taxa será co bra da des de já li vre de des pe sas de ar re ca dação,

anu al men te ins cri ta no or ça men to da re ce i ta apre sen ta do à Assem bléia
Ge ral Le gis la ti va pelo mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da
Fa zen da. 

III – De tí tu los da dí vi da pú bli ca emi ti dos a 5%, com amor ti -
za ção anu al de 1/2%, sen do os ju ros e a amor ti za ção pa gos pela re fe ri da
taxa de 5%.

§ 1º A taxa adi ci o nal será ar re ca da da ain da de po is da li ber ta ção
de to dos os es cra vos e até se ex tin guir a dí vi da pro ve ni en te da emis são dos
tí tu los au to ri za dos por esta lei. 

§ 2º O fun do de eman ci pa ção, de que tra ta o nº I des te ar ti go,
con ti nu a rá a ser apli ca do de con for mi da de ao dis pos to no art. 27 do re gu la -
men to apro va do pelo De cre to nº 5.135, de 13 de no vem bro de 1872. 

§ 3º O pro du to da taxa adi ci o nal será di vi di do em três par tes
igua is: 

A 1ª par te será apli ca da à eman ci pa ção dos es cra vos de ma i or
ida de, con for me o que for es ta be le ci do em re gu la men to do go ver no. 

A 2ª par te será apli ca da à de li be ra ção por me ta de ou me nos
de me ta de de seu va lor, dos es cra vos de la vou ra e mi ne ra ção cu jos se -
nho res qui se rem con ver ter em li vres os es ta be le ci men tos man ti dos por
es cra vos. 

A 3ª par te será des ti na da a sub ven ci o nar a co lo ni za ção por meio
do pa ga men to de trans por te de co lo nos que fo rem efe ti va men te co lo ca dos
em es ta be le ci men tos agrí co las de qual quer na tu re za. 

§ 4º Para de sen vol ver os re cur sos em pre ga dos na trans for ma ção
dos es ta be le ci men tos agrí co las ser vi dos por es cra vos em es ta be le ci men tos
li vres e para au xi li ar o de sen vol vi men to da co lo ni za ção agrí co la, po de rá o
go ver no emi tir os tí tu los de que tra ta o nº III des te ar ti go. 

Os ju ros e amor ti za ção des ses tí tu los não po de rão ab sor ver mais
dos dois ter ços do pro du to da taxa adi ci o nal con sig na da no nº II do mes mo
ar ti go. 
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DAS ALFORRIAS E DOS LIBERTOS

Art. 3º Os es cra vos ins cri tos na ma trí cu la se rão li ber ta dos me di an te 
in de ni za ção de seu va lor pelo fun do de eman ci pa ção ou por qual quer ou tra 
for ma le gal. 

§ 1º Do va lor pri mi ti vo com que for ma tri cu la do o es cra vo se
de du zi rão: 

No pri me i ro ano  2% 
No se gun do  3% 
No ter ce i ro  4% 
No quar to  5% 
No quin to  6% 
No sex to  7% 
No sé ti mo  8%
No oi ta vo  9% 
No nono  10% 
No dé ci mo  10% 
No un dé ci mo 12%
No dé ci mo se gun do  12% 
No dé ci mo ter ce i ro  12% 
Con tar-se-á para esta de du ção anu al qual quer pra zo de cor ri do,

seja fe i ta a li ber ta ção pelo fun do de eman ci pa ção ou por qual quer ou tra forma
le gal. 

§ 2º Não será li ber ta do pelo fun do de eman ci pa ção o es cra vo
in vá li do, con si de ra do in ca paz de qual quer ser vi ço pela jun ta clas si fi ca do ra, 
com re cur so vo lun tá rio para o juiz de Di re i to. 

O es cra vo as sim con si de ra do per ma ne ce rá na com pa nhia de seu
se nhor. 

§ 3º Os es cra vos em pre ga dos nos es ta be le ci men tos agrí co las
se rão li ber ta dos pelo fun do de eman ci pa ção in di ca do no art. 2º, § 4º, se gun da 
par te, se seus se nho res se pro pu se rem a subs ti tu ir nos mes mos es ta be le ci -
men tos o tra ba lho es cra vo pelo tra ba lho li vre, ob ser va das as se guin tes dis po -
si ções:

a) Li ber ta ção de to dos os es cra vos exis ten tes nos mes mos es ta be -
leci men tos e obri ga ção de não ad mi tir ou tros, sob pena de se rem es tes decla -
ra dos li ber tos; 

b) in de ni za ção pelo Esta do de me ta de do va lor dos es cra vos
assim li ber ta dos, em tí tu los de 5%, pre fe ri dos os se nho res que re du zi rem
mais a in de ni za ção; 

c) usu fru i ção dos ser vi ços dos li ber tos por tem po de cin co anos. 
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§ 4º Os li ber tos obri ga dos a ser vi ço nos ter mos do pa rá gra fo
an te ri or, se rão ali men ta dos, ves ti dos e tra ta dos pe los seus ex-se nho res, e
go za rão de unia gra ti fi ca ção pe cu niá ria por dia de ser vi ço, que será ar bi tra da
pelo ex-se nhor com apro va ção do Juiz de ór fãos. 

§ 5º Esta gra ti fi ca ção, que cons ti tu i rá pe cú lio do li ber to, será
di vi di da em duas par tes, sen do uma dis po ní vel des de logo, e ou tra re co lhi da 
a uma ca i xa eco nô mi ca ou co le to ria para lhe ser en tre gue, ter mi na do o
pra zo da pres ta ção dos ser vi ços a que se re fe re o § 3º, úl ti ma par te. 

§ 6º As li ber ta ções pelo pe cú lio se rão con ce di das em vis ta das
cer ti dões do va lor do es cra vo, apu ra do na for ma do art. 3º, § 1º, e da cer ti dão
do de pó si to des se va lor nas es ta ções fis ca is de sig na das pelo go ver no. 

Essas cer ti dões se rão pas sa das gra tu i ta men te.
§ 7º Enquan to se não en cer rar a nova ma trí cu la, con ti nu a rá em

vi gor o pro ces so atu al de ava li a ção dos es cra vos, para os di ver sos me i os de
li ber ta ção, com o li mi te fi xa do no art. 1 º, § 3º. 

§ 8º São vá li das as al for ri as con ce di das, ain da que o seu va lor
ex ce da ao da ter ça do ou tor gan te e se jam ou não ne ces sá ri os os her de i ros
que por ven tu ra ti ver. 

§ 9º É per mi ti da a li be ra li da de di re ta de ter ce i ro para a al for ria
do es cra vo, uma vez que se exi ba pre ço des te. 

§ 10 São li ber tos os es cra vos de 60 anos de ida de, com ple tos antes e 
depo is da data em que en trar em exe cu ção esta lei, fi can do, po rém, obri gados
a título de in de ni za ção pela sua al for ria, a pres tar ser vi ços a seus ex-senhores
pelo es pa ço de três anos. 

§ 11 Os que fo rem ma i o res de 60 e me no res de 65 anos, logo que
com ple ta rem esta ida de, não se rão su je i tos aos alu di dos ser vi ços, qual quer que 
seja o tem po que os te nham pres ta do com re la ção ao pra zo aci ma de cla ra do.

§ 12 É per mi ti da a re mis são dos mes mos ser vi ços, me di an te o valor 
não ex ce den te à me ta de do va lor ar bi tra do para os es cra vos da clas se de 55
a 60 anos de ida de. 

§ 13 To dos os li ber tos ma i o res de 60 anos, pre en chi do o tem po
de ser vi ço de que tra ta o § 10, con ti nu a rão em com pa nhia de seus ex-senhores, 
que se rão obri ga dos a ali men tá-los, ves ti-los, e tra tá-los em suas mo lés ti as,
usu fru in do os ser vi ços com pa tí ve is com as for ças de les, sal vo se pre fe ri rem
ob ter em ou tra par te os me i os de sub sis tên cia, e os Ju i zes de Órfãos os
julga rem ca pa zes de o fa zer. 

§ 14 É do mi cí lio obri ga do por tem po de cin co anos, con ta dos da
data da li ber ta ção do li ber to pelo fun do de eman ci pa ção, o mu ni cí pio onde
ti ver sido al for ri a do, ex ce to o das ca pi ta is. 

§ 15 O que se au sen tar de seu do mi cí lio será con si de ra do va ga -
bun do e apre en di do pela po lí cia para ser em pre ga do em tra ba lhos pú bli cos 
ou co lô ni as agrí co las. 
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§ 16 O juiz de Órfãos po de rá per mi tir a mu dan ça do li ber to no
caso de mo lés tia ou por ou tro mo ti vo atend ível, se o mes mo li ber to ti ver
bom pro ce di men to e de cla rar o lu gar para onde pre ten de trans fe rir seu
domi cí lio. 

§ 17 Qu al quer li ber to en con tra do sem ocu pa ção será obri ga do a
em pre gar-se ou a con tra tar seus ser vi ços no pra zo que lhe for mar ca do pela 
po lí cia. 

§ 18 Ter mi na do o pra zo, sem que o li ber to mos tre ter cum pri do a 
de ter mi na ção da po lí cia, será por esta en vi a do ao Juiz de Órfãos, que o
cons tran ge rá a ce le brar con tra to de lo ca ção de ser vi ços, sob pena de 15 dias
de pri são com tra ba lho e de ser en vi a do para al gu ma co lô nia agrí co la no
caso de re in ci dên cia. 

§ 19 O do mi cí lio do es cra vo é in trans fe rí vel para pro vín cia di versa
da em que es ti ver ma tri cu la do ao tem po da pro mul ga ção des ta lei. 

A mu dan ça im por ta rá aqui si ção da li ber da de, ex ce to nos se guintes
ca sos: 

1º trans fe rên cia do es cra vo de um para ou tro es ta be le ci men to do 
mes mo se nhor. 

2º Se o es cra vo ti ver sido ob ti do por he ran ça ou por ad ju di ca ção
for ça da em ou tra pro vín cia. 

3º Mu dan ça de do mi cí lio do se nhor. 

4º Eva são do es cra vo. 

§ 20. O es cra vo eva di do da casa do se nhor ou de onde es ti ver
em pre ga do não po de rá, en quan to es ti ver au sen te, ser al for ri a do pelo fun do 
de eman ci pa ção. 

§ 21. A obri ga ção de pres ta ção de ser vi ços de es cra vos, de que
tra ta o § 3º des te ar ti go, ou como con di ção de li ber da de, não vi go ra rá por
tem po ma i or do que aque le em que a es cra vi dão for con si de ra da ex tin ta.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º Nos re gu la men tos que ex pe dir para exe cu ção des ta lei o
go ver no de ter mi na rá: 

1º) os di re i tos e obri ga ções dos li ber tos a que se re fe re o § 3º do
art. 3 º para com os seus ex-sen bo res e vice-ver sa; 

2º) os di re i tos e obri ga ções dos de ma is li ber tos su je i tos à pres ta ção
de ser vi ços e da que les a quem es ses ser vi ços de vam ser pres ta dos; 

3º) a in ter ven ção dos Cu ra do res ge ra is por par te do es cra vo,
quan do este for obri ga do á pres ta ção de ser vi ços, e as atri bu i ções dos ju í zes 
de Di re i to, ju í zes mu ni ci pa is e de or fãos e ju í zes de paz nos ca sos de que
tra ta a pre sen te lei. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  719



§ 1º A in fra ção das obri ga ções a que se re fe rem os nos 1 e 2 des te
ar ti go será pu ni da con for me a sua gra vi da de, com mul ta de 200$ ou pri são
com tra ba lho até 30 dias. 

§ 2º São com pe ten tes para a im po si ção des sas pe nas os ju í zes de
paz dos res pec ti vos dis tri tos, sen do o pro ces so o do De cre to nº 4.824, de 29
de no vem bro de 1871, art. 45 e seus pa rá gra fos. 

§ 3º O aço i ta men to de es cra vos será ca pi tu la do no art. 260 do
Có di go Cri mi nal. 

§ 4º O di re i to dos se nho res de es cra vos à pres ta ção de ser vi ços
dos in gê nu os ou á in de ni za ção em tí tu los de ren da, na for ma do art. 1º, § 1º, 
da Lei de 28 de se tem bro de 1871, ces sa rá com a ex tin ção da es cra vi dão.

§ 5º O go ver no es ta be le ce rá em di ver sos pon tos do Impé rio ou
nas pro vín ci as fron te i ras, co lô ni as agrí co las, re gi das com dis ci pli na mi li tar,
para as qua is se rão en vi a dos os li ber tos sem ocu pa ção. 

§ 6º A ocu pa ção efe ti va nos tra ba lhos da la vou ra cons ti tu i rá le gí ti ma 
isen ção do ser vi ço mi li tar. 

§ 7º Ne nhu ma pro vín cia, nem mes mo as que go za rem de ta ri fa 
es pe ci al, fi ca rá isen ta do pa ga men to do im pos to adi ci o nai de que tra ta o
art. 2º.

§ 8º Os re gu la men tos que fo rem ex pe di dos pelo go ver no se rão
logo pos tos em exe cu ção e su je i tos á apro va ção do Po der Le gis la ti vo,
con so li da das to das as dis po si ções re la ti vas ao ele men to ser vil cons tan tes da 
Lei de 28 de se tem bro de 1871 e res pec ti vos Re gu la men tos que não fo rem
re vo ga dos.

Art. 5º Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
Man da mos, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci -

men to e exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram, e fa çam cum prir e 
guar dar tão in te i ra men te, como nela se con tém. O se cre tá rio de Esta do dos
Ne gó ci os da Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú bli cas a faça im pri mir, pu bli car
e cor rer. Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, aos 28 de se tem bro de 1885, 64º
da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Impe ra dor com ru bri ca e guar da. 

Antô nio da Sil va Pra do. 

Car ta de lei, pela qual Vos sa Ma jes ta de Impe ri al man da exe cu tar 
o de cre to da Assem bléia Ge ral, que hou ve por bem san ci o nar, re gu lan do a
ex tin ção gra du al do ele men to ser vil, como nele se de cla ra. 

Para Vos sa Ma jes ta de Impe ri al ver. 

João Ca pis tra no do Ama ral a fez. 

Chan ce la ria-mor do Impé rio – Jo a quim Del fi no Ri be i ro da Luz. 
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Tran si tou em 30 de se tem bro de 1885 – Antô nio José Vic to ri no de
Bar ros 

– Re gis tra da. 
Pu bli ca da na Se cre ta ria de Esta do dos Ne go ci as da Agri cul tu ra,

Co mér cio e Obras Pú bli cas, em 1 de ou tu bro de 1885 – Ama rí lio Olin da de
Vas con ce los.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1886. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Nacio nal, 1887.
Págs. 14-20.
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 112
MANIFESTO DA ASSOCIAÇÃO

INDUSTRIAL (1881)

Afim de que o ma ni fes to dis tri bu í do pela Asso ci a ção Indus tri al por
oca sião de ser cons ti tu í da le gal men te a as so ci a ção, seja co nhe ci do
e me di ta do pelo ma i or nú me ro, pois po de ria ter ha vi do omis sões

na en tre ga des se im por tan te do cu men to, o trans cre ve mos na sua ín te gra.
Ten do sido ele o fun da men to da as so ci a ção, que re mos que seja tam bém um
dos ar ti gos ina u gu ra is do seu ór gão na im pren sa.

Ilmº Sr. – A Asso ci a ção Indus tri al, com pos ta de in dus tri a is bra si -
le i ros e es tran ge i ros do mi ci li a dos no Bra sil, por sua di re to ria in fra-as si na da, 
con vi da a V. Sª a ins cre ver-se como seu cons ócio.

Não há mis ter de lon gos de ta lhes para de mons trar a uti li da de que
pode ad vir des ta ins ti tu i ção. Se a união é a for ça na or dem fí si ca, mais se
evi den cia esta ver da de nas re la ções mo ra is e so ci a is. O re sul ta do po si ti vo das
as so ci a ções des ta es pé cie não é sim ples men te a soma dos es for ços in di vi du a is,
mas a mul ti pli ca ção das re a ções co le ti vas pro ve ni en tes da dis cus são e es co lha
dos me i os de pro gres so, do co nhe ci men to das ne ces si da des e de fi ciên ci as de
cada um, au xi li a dos pela ener gia e in te li gên cia de to dos.

À de fe sa efi caz dos di re i tos le gí ti mos que po de ri am ser con cul -
ca dos iso la da men te, acres ce o es tu do das leis eco nô mi cas, que re gem os fa -
tos, in di can do o bom ca mi nho do pro gres so e apar tan do dele as uto pi as de
des vi os in sen sa tos, a con ci li a ção dos in te res ses con fes sá ve is que evi ta as lu -
tas apa i xo na das e mu tu a men te ru i no sas, subs ti tu í das pelo es ti mu lo do tra -
ba lho e no bre emu la ção do aper fe i ço a men to com o con tras te e uti li za ção
das des co ber tas ci en tí fi cas e ha bi li da de na exe cu ção dos pla nos.

De troca de idéias teóricas, conhecimentos experimentais e noções
profissionais de cada um brotam fontes de informações que centuplicam as
forças produtoras da indústria e que seriam aliás inacessíveis às cogitações
isoladas de qualquer in div íduo por mais especial e inteligente que seja.



Ou tra gran de van ta gem in tu i ti va de nos sa as so ci a ção será o
cul ti vo das re la ções pes so a is en tre ci da dãos cons ti tu in do uma clas se dis tin ta
como co o pe rá ri os da mes ma fun ção so ci al. Des ne ces sá rio é en ca re cer a uti -
li da de des se re sul ta do e quan to con vém-nos cri ar um cen tro de re u nião de
nos sas for ças.

O iso la men to em que vi ve mos, des co nhe ci dos uns dos ou tros, é
uma das prin ci pa is ca u sas da la men tá vel e cri mi no sa in cú ria do go ver no do 
Esta do no to can te à indústria bra si le i ra. Como to dos os fa to res da ri que za
públi ca, po rém, mu i to mais do que qual quer ou tro, tem ela se de sen vol vi do 
qua se ab so lu ta men te sem di re ção nem auxí lio do cen tro go ver na ti vo que é
ig no ra da e às ve zes até ri di cu la ri za da pe los ho mens po lí ti cos. Só se ma ni -
fes ta a ação do go ver no pe las pe sa das con tri bu i ções a nós im pos tas para
ocor rer às des pe sas pu bli ca das dis tri bu í das ex clu si va men te às ou tras clas ses
so ci a is.

De tem pos em tem pos um ato de sas tra do dos al tos po de res do
Esta do, com o fim de ob ter de pron to al gu mas mi ga lhas para o Te sou ro,
vem fe rir, tal vez de mor te, esta ou aque la in dús tria que pros pe ra va. O cla -
mor das ví ti mas ra ras ve zes rom pe o si lên cio po lar da in di fe ren ça pú bli ca e
o mi nis tro, cuja mão vi brou há bil gol pe fi nan ce i ro, se dig na-se aten der às
que i xas, o que não é co mum, res pon de com um epi gra ma ba nal ex tra í do
dos có di gos me ta fí si cos do ar te i ro li vre câmbio. E é tudo. A opi nião não ousa 
con tra di zer o orá cu lo: ao in dus tri al as sim le sa do só res ta re tra ir-se qua se
en ver go nha do, como um réu a quem a po lí cia pre vi den te in ter cep tou os
me i os de pre ju di car a co mu ni da de. Tam bém de or di ná rio a cor re ção é sa lu tar: 
o ci da dão cu ra do de sua ma nia in dus tri al bus ca ou tra pro fis são mais con sen -
tâ nea com a har mo nia so ci al do país, em pre gan do-se, por exem plo, em uma
casa de im por ta ção es tran ge i ra e co lo can do dali em di an te suas eco no mi as
a sal vo nas sa gra das apó li ces de 6%!

Os ho mens in cum bi dos há 50 anos da ges tão dos ne gó ci os pú bli cos 
no Bra sil só se têm ocu pa do de uma po lí ti ca par ti dá ria, es tre i ta, es go tan do
as for ças in te lec tu a is des ta ge ra ção em es té re is dis cus sões, em ex clu si vis mos
pes so a is sem ob je ti vo ide al no bre nem re sul ta dos po si ti vos de pro gres so.
Ne las con so me-se a ati vi da de na ci o nal que de ve ra em pre gar-se na con cor -
rên cia in dus tri al com os ou tros pa í ses, cri an do as con di ções mais ade qua das
para a sa tis fa ção das ne ces si da des e as pi ra ções da hu ma ni da de no sé cu lo
pre sen te.

Por isso o Bra sil, a des pe i to de tan tas van ta gens na tu ra is e tan tos 
re cur sos para o de sen vol vi men to pro gres si vo de um gran de povo, vê tris te -
men te fu gi rem de suas pla gas as le vas es pon tâ ne as de ho mens la bo ri o sos
trans bor da dos cons tan te men te da Eu ro pa. Por ou tro lado o ab sen te ís mo, a
emi gra ção dos ca pi ta is, atu an do como uma tor ren te es te ri li za do ra que lava
o hú mus do solo, pre pa ra a con sump ção len ta, cu jos efe i tos se fa rão sen tir
em todo o or ga nis mo so ci al à  me nor per tur ba ção eco nô mi ca. Bas ta uma
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ba i xa no va lor ou na pro du ção do nos so qua se úni co gê ne ro de ex por ta ção
para de ter mi nar uma cri se de con se qüên ci as in cal cu lá ve is.

Cru zar os bra ços, con fi an do no ca lor e na uni da de, de ser tan do da
guar da dos in te res ses do fu tu ro, não é por cer to com pre en der a alta mis são
de um go ver no na ci o nal e pa trió ti co.

“A nós cou be nos de cre tos da Pro vidên cia a ex plo ra ção do café,
as ge ra ções fu tu ras pro cu rem o que lhes for mais pro ve i to so.” Tal é uma
sín te se o pen sa men to ego ís ti co, mas sin ce ro, di ga mo-lo, de muita gen te que 
alar de bom sen so práti co.

Ou tras, po rém, de vem ser as idéi as em cir cu la ção nas re giões do
go ver no.

Essa be a ti tu de fi si o crá ti ca é sem dú vi da mu i to cô mo da. Ela
dis pen sa a en fa do nha ta re fa do es tu do dos fa tos, os mi nu ci o sos in qué ri tos
so bre as con di ções es pe ci a is do país, o exa me dos re cur sos eco nô mi cos, das
ap ti dões in di vi du a is, da vi a bi li da de das em pre sas e dos au xí li os a pres tar
aos di ver sos em pre gos da ati vi da de in dus tri al, etc. Para que fun dar edi fí ci os, 
cujo com ple men to per ten ce ao fu tu ro plan tar ar vo res, cujo fru tos ou tra
ge ra ção co lhe rá, por que tal será em gran de par te o re sul ta do da edu ca ção
in dus tri al?

É mu i to mais sim ples ado tar a po lí ti ca da in di fe ren ça para não
per tur bar o li vre exer cí cio das for ças na tu ra is, es ta tu ir a pri o ri leis ge ra is ab so lu -
tas com a in gê nua pre ten são de re ger os fa tos, sem cu rar de usar re la ti vi da de,
fir mar en fim em ba ses imu tá ve is uma ciên cia do fu tu ro, wag ne ri a na, so bre a
hi pó te se da igual da de de to dos os ho mens, de to das as ap ti dões. Essa eco -
no mia ab so lu ta tem ain da a van ta gem de vi go rar tan to na Ingla ter ra como
no Bra sil, na Fran ça como na Chi na!

Ta ma nho erro pro vém em li nha reta da edu ca ção vi ci o sa be bi da
nas Aca de mi as pe los di re to res do país, teó ri cos pu ros, sem co nhe ci men tos
po si ti vos, mais li te rá ri os do que ho mens de ciên cia.

A opi nião li vre-cam bis ta do Bra sil não se es tri ba so men te na
de fec ti vi da de do es tu do e na mi ra gem se du to ra da te o ria: há ou tro pon to
de apo io e mais pe ri go so por que mais al ta men te  se acha. É a va i da de, é a 
cap ta ção fe i ta pe los apla u sos pér fi dos da opi nião dos pa í ses in dus tri a is
in te res sa dos em man ter-nos na sua de pen dên cia como con su mi do res tri -
bu tá ri os de suas ofi ci nas. Sem es ses mer ca dos con su mi do res como po de -
ri am eles dar sa í da aos pro du tos in dus tri a is que sus ten tam sua po pu la ção
ope rá ria?

Ain da há pou cos dias di zia o cor res pon den te in glês do Jor nal do
Co mér cio: “Nada sa be mos da po lí ti ca in ter na do Sr. Sa ra i va, mas não po de mos
de i xar de apla u di-lo com en tu si as mo de po is da sua de cla ra ção de an ti pro -
te ci o nis ta.”
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Tem ra zão o nos so ami go Sr. Clark. Enquan to o Bra sil não se re ger 
pelo sis te ma pro te tor a Ingla ter ra con ti nu a rá a ex plo rar-nos como con su mi -
do res; aliás em vez dos seus pro du tos fa bri ca dos te ria de ex por tar-nos seus
ope rá ri os e seus ca pi tães.

Aque la na ção, de po is de avi go ra da em um re gi me qua se pro i bi ti -
vo por sé cu los, que pos sui uma po pu la ção edu ca da na es co la da in dús tria al ta -
men te pro te gi da e fora de con cur so, é hoje a gran de pre go e i ra do li vre-câm -
bio. Por isso con si de ram-se lá atra sa dos em ci vi li za ção os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te que fir mam sua ri que za no re gi me pro te tor, tri lhan do
o ca mi nho an ti go da me tró po le e por isso atra in do para seu seio e as si mi -
lan do uma pe re ne emi gra ção de ope rá ri os e pe que nos ca pi ta lis tas. 

À som bra da ban de i ra es tre la da, en tre tan to, têm eles de sen vol vi do
uma ati vi da de in dus tri al que já ex ce de o con su mo in ter no e ex pan de-se em
cor ren tes de ex por ta ção. E con quan to seus pro du tos con cor ram já em to dos
os mer ca dos com os dois pa í ses mais industri a is, nem por isso jul gam os
ame ri ca nos-do-nor te pre ju di ci al esse sis te ma pro te tor ao qual, mais ain da
do que às suas li bér ri mas ins ti tu i ções, de vem o pro gres so ma te ri al de sua
na ção.

De bal de se ofe re ce à nos sa imi ta ção o qua dro bri lhan te da pros -
pe ri da de ame ri ca na. O Bra sil não per de de vis ta a pla téia da Eu ro pa. Daí a
po li ti ca an ti a me ri ca na aqui tri lha da em to das as re la ções ex te ri o res, o sis te ma 
eco nô mi co que ar ru i nou a nos sa ma ri nha mer can te e pa ra li sa a in dús tria
na ci o nal, pro lo gan do-se o re gi me co lo ni al ape sar da reso lu ção de con ti nu i -
da de de 1822.

Com efe i to, para um país ex clu si va men te agrí co la e pro du tor de
ma té ri as-pri mas, que re ver tem-lhe ma nu fa tu ra das pelo du plo de seu va lor
de ex por ta ção, re ce ben do da in dús tria es tran ge i ra to dos os seus ar ti gos de
con su mo, não é uma ilu são a in de pen dên cia po lí ti ca?

Não é o Bra sil uma sim ples fe i to ria co mer ci al e co lo ni al ex plo ra da 
pe los tra fi can tes eu ro pe us que com ra ras ex ce ções nem se fi xam em seu
solo, nem se iden ti fi cam com seus in te res ses?

Essas pre o cu pa ções hão de as sal tar um dia o es pí ri to pa trió ti co
dos es ta dis tas bra si le i ros. Será ne ces sá rio que um blo que io dos nos sos
por tos pa ten te ie a de fi ciên cia do país e que essa ter rí vel ne ces si da de seja a
li ção do lo ro sa da nos sa Esco la in dus tri al?

Urge le van tar uma enér gica pro pa gan da e cha mar a aten ção do
go ver no e do povo para es tas ques tões.

Eis um dos fins da nos sa Asso ci a ção.
Nos pa í ses no vos não pode me drar a in dús tria sem alen to dos

al tos po de res do Esta do. To dos os go ver nos ci vi li za dos co me ça ram as sim,
fa vo re cen do o de sen vol vi men to do ór gão in dus tri al, cu jos ele men tos as
gran des ci da des prin ci pal men te en cer ram em seu seio. A mo ra li za ção das

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  725



clas ses po bres pelo tra ba lho é, quan do não seja, uma ques tão de alta po lí ti ca.
A pro du ção para o con su mo, ao me nos, é uma no ção de eco no mia ele men tar.
O exem plo da pre fe rên cia dos pro du tos in dí ge nas aos exó ti cos, em caso
de igual da de, é um ato de bom sen so pa trió ti co pra ti ca do in va ri a vel men te
por to dos os go ver nos.

O equi lí brio en tre a pro du ção na ci o nal e a im por ta ção es tran ge i ra
está, po rém, prin ci pal men te no re gi me adu a ne i ro. Não é um pro te ci o nis mo
a todo o tran se o que nos con vém: toda a prá ti ca ba se a da em re gras in va riá ve is
e ab so lu tas é ab sur da.

É ne ces sá rio bom sen so e cri té rio es cla re ci do nas me di das a to mar.
Para isso faz-se pre ci so um co nhe ci men to exa to do es ta do do país, da vi ta li -
da de dos seus ger mens industri a is e mu i tas ou tras cir cuns tân ci as.

Fal tar a pro te ção, po rém, é cou sa tão de tri men to sa à evo lu ção
in dus tri al como as per tur ba ções eco nô mi cas ori un das do nos so pés si mo
sis te ma fi nan ce i ro. Qu an do só se sabe achar re cur sos para as des pe sas
pú bli cas, aliás exe cu ta das sem fis ca li za ção sé ria, nas emis sões de tí tu los de
ren da alta que ab sor vem os ca pitais ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to da ri -
que za pú bli ca e nas com bi na ções das ta ri fas fis ca is das al fân de gas, para
isso cons tan te men te al te ra das com o ma i or de sa so, con de na-se um am bi en te
em que é im pos sí vel a cul tu ra in dus tri al.

Só um par la men to como o do Bra sil, sem re pre sen tan tes das
clas ses pro du to ras, po de ria ado tar sem exa me o adi ti vo, que tran si tou com a 
lei do Orça men to no ano pas sa do, man dan do re for mar a ta ri fa das al fân -
de gas, al te ran do os va lo res ofi ci a is dos ob je tos im por ta dos, pro i bin do em todo o
caso o au men to (mas não a di mi nu i ção) na por cen ta gem ou ra zão dos di re i tos fis ca is!

É pois uma re for ma pro te to ra da im por ta ção e com o fim úni co
de au men tar a ci fra dos ma qui a vé li cos im pos tos in di re tos à cus ta da in dús tria
na ci o nal. A con cor rên cia que as fábri cas bra si le i ras fa zem às es tran ge i ras no 
for ne ci men to dos gê ne ros de con su mo ir ri ta o fis co e pro vo ca essa me di da
an ti pa trió ti ca!

Con tra essa lei só er gueu-se na Câ ma ra dos De pu ta dos a voz do
Pre si den te des ta Asso ci a ção... Por ou tro ato pa te te ia-se ten dên cia fa tal e
ab nó xia dos es ta dis tas bra si le i ros em re la ção à in dús tria na ci o nal. A Câ ma ra
dos De pu ta dos apro vou um pro je to do Mi nis té rio da Agri cul tu ra so bre
pa ten tes de in ven ção, con sig nan do a ga ran tia do pri vi le gio aos pro du tos
in dus tri a is fa bri ca dos no es tran ge i ro, o que equi va le, nada mais nada
me nos, à con ces são de mo no pó li os de im por ta ção. Ora, da das as cir cuns -
tân ci as do país, é cla ro que essa me di da de ter mi na rá a fun da ção das em pre sas
pri vi le gi a das fora do Bra sil onde a mão-de-obra é mais ba ra ta e to das as
des pe sas de fa bri ca ção me no res!

Esta ino va ção, re pe li da ter mi nan te men te na lei fran ce sa, só teve
con tra si a opo si ção do pre si den te des ta Asso ci a ção e a de um ou tro de pu -
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ta do! Que im por tam po rém os in con ve ni en tes da lei, se fi ca rá o Bra sil mais
li vre-cam bis ta do que a atra sa da Fran ça!

Não se pode, to da via, des co nhe cer os gran des mé ri tos e o es pí ri to
pa trió ti co dos es ta dis tas bra si le i ros. A sua boa fé está fora de ques tão. O
que fal ta é o co nhe ci men to exa to das ne ces si da des do país.

Incum be por tan to a to dos os bons ci da dãos aqui re si den tes cada
um na es fe ra de sua ati vi da de, con cor rer para a elu ci da ção dos pro ble mas
eco nô mi cos e so ci a is.

Pe sa do é o far do que a nos sa Asso ci a ção toma em seus om bros.
Bas ta con si de rar al gu mas de suas di men sões: a liga dos in te res ses con trá ri os
alen ta dos no re gi me em vi gor, a va i da de pre ten si o sa de al guns es ta dis tas,
as con vic ções sin ce ras de ou tros edu ca dos na es co la dos so fis mas es pe ci o sos
dos Bas ti at, a im pe ni tên cia dos que con cor re ram para essa fa lá cia de um
li be ra lis mo mou co e so no ro sa cri fi can do até o ins tin to de con ser va ção na ci o -
nal... es tes e ou tros óbi ces se nos hão de an te por.

Bas ta re fle tir que o ca pi tal, por na tu re za des con fi a do, prefe rin do
ex plo rar o pre sen te a sal vo, pres tes a emi grar quan do sur gem nu vens no
ho ri zon te, não pro cu ra rá a indústria en quan to per du rar este re gi me pre cá -
rio: aí está o co mér cio de im por ta ção e de ex por ta ção a ofe re cer-lhe sem pre
pron ta li qui da ção.

Te re mos cam pa nhas en fa do nhas como a que se nos an to lha nas
con tra di ções dos que, an te ven do a pró xi ma cri se do tra ba lho no Bra sil, an te -
lam a ex tin ção do bra ço es cra vo e alis tam-se nas ban de i ras li vre-cam bis tas!

Su por ta re mos os pa ra do xos dos que las ti mam a ba i xa de pre ço do
qua se úni co gê ne ro de ex por ta ção, ape sar da que da do câm bio, o que in di ca
ex ces so de pro du ção so bre o con su mo e per sis tem in con se qüen tes em pro cla -
mar que o Bra sil deve ser ex clu si va men te agrí co la, isto é, plan ta dor de café.

Ou vi re mos di zer que o de sen vol vi men to das for ças industri a is
pre ju di ca rá a agri cul tu ra, sub tra in do-lhes os bra ços já in su fi ci en tes. Como
se to dos os ha bi tan tes de qual quer país pu des sem se em pre gar ex clu si va -
men te no mes mo gê ne ro de tra ba lho e se a in dús tria, pelo con trário, não
pre en ches se os ofí ci os de uti li zar exa ta men te os inap tos para a agri cul tu ra e 
de dar va lor aos pro du tos do solo.

Ain da cla ma rão (e é o ar gu men to pre di le to) que da pro te ção à
in dús tria só re sul ta rá obri gar o con su mi dor agrí co la a man ter uma clas se,
pa gan do os seus ar te fa tos por pre ço mais alto do que os si mi la res do es tran -
ge i ro. Res pon de re mos: 1º que os tais pro du to res-con su mi do res agrí co las
se rão obri ga dos em qual quer hi pó te se a ali men tar os in ca pa zes ou re fra tá ri os 
à vida agrí co la que os ex plo ram por to dos os mo dos. Ora mais vale sus ten tar 
tra ba lha do res, que re tri bu em hoje pou co ama nhã as saz, do que va di os e
pa ra si tas e mes mo cer tos in ter me diá ri os inú te is; 2º; que a con cor rên cia das
fa bri cas na ci o na is com pen sa bem de pres sa pelo aper fe i ço a men to dos ope rá ri os 
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uma gran de par te des se in con ve ni en te, ba i xan do os pre ços até ao ní vel dos
da in dús tria es tran ge i ra. Po dem pro vá-lo fa tos nos sos, além dos que tão
elo qüen te men te exi bem os Esta dos Uni dos. Aí os pro du tos in dús tri a is já
ex ce dem o con su mo e ex por tam-se lar ga men te.

Nem pre ci sa mos ape lar para as van ta gens fu tu ras da edu ca ção
in dus tri al, para a mo ra li za ção pelo tra ba lho e ou tros al tos in te res ses do
Esta do, mu i to su pe ri o res a qual quer in cô mo do pre sen te.

Com efe i to: as na ções são or ga nis mos so li dá ri os pro lon ga dos no
tem po e no es pa ço e se po dem os hi po te car a for tu na dos pós te ros, con tra in do
em prés ti mos e ga ran tin do ju ros a em pre sas de lon go pra zo para uti li da de
pre sen te e de sen vol vi men to fu tu ro, de ve mos em tro ca su por tar en car gos
para me lho rar a sor te dos vin dou ros. Essa com pen sa ção de ve mos-lhes.

O so fis ma dos nos sos ad ver sá ri os é aliás cedi ço. Uma de suas
con se qüên ci as fa la zes foi a ru í na da ca bo ta gem na ci o nal com a ilu são dos
fre tes ba ra tos. A ex tin ção des sa es co la de ma ri nha mer can te obri gou-nos a
su por tar um or ça men to de ma ri nha de guer ra one ro sís si mo que nem as sim
a subs ti tui. Efe ti va men te per di da a nos sa es qua dra em um de sas tre na val
que me i os te re mos de re fa zer de pron to? Como im pro vi sar ma ri nhe i ros
com a longa e di fí cil edu ca ção e gi nás ti ca ne ces sá ria? Só nos res ta rá o tris te
e pe ri go so re cur so de mer ce ná ri os es tran ge i ros!

Por ou tro lado os fre tes ca ros da ca bo ta gem na ci o nal que
eram pa gos pe los con su mi do res es pe ci a is fo ram subs ti tu í dos pe las pin gues
sub ven ções às com pa nhi as de na ve ga ção no mi nal men te na ci o na is: ora tais
sub ven ções e o or ça men to de ma ri nha de guer ra são pa gos por to dos os con tri -
bu in tes. Assim, ao con trá rio do que se es pe ra va, con cor rem to dos para o
me lho ra men to de al guns! Fe rem-se nos sos ad ver sá ri os com suas pró pri as ar mas.

Eis uma das con se qüên ci as da me ta fí si ca te o ria do cos mo po li tis mo!
À Câ ma ra dos De pu ta dos pe di mos que se equi pa ras sem ao me nos

as con di ções da ca bo ta gem na ci o nal e es tran ge i ra, obri gan do esta a pa gar
como aque la os di re i tos adu a ne i ros dos gê ne ros de con su mo... ain da fi ca vam
ao es tran ge i ro as van ta gens da edu ca ção ma rí ti ma e dos sa lá ri os me no res
da equi pa gem. Foi in de fe ri do o nos so re que ri men to!

E cha mam-se li vre-cam bis tas os que as sim se mos tram re al men te
pro te ci o nis ta... do es tran ge i ro!

Eis a nos sa po si ção.
Como V. S. vê são mu i tos e com pli ca dos os pro ble mas de que

com van ta gem nos sa e uti li da de do país nos po de mos ocu par.
Será su fi ci en te a afir ma ção enér gi ca de nos sa exis tên cia e de nos -

sas for ças para que se me lho re al gu ma cou sa nos nos sos in te res ses. Quem
dor me não tem di re i tos, di zem os ju ris con sul tos.

Os be ne fí ci os pres ta dos por as so ci a ções des ta or dem são ma ni -
fes tos em to dos os pa í ses. Para não ir mais lon ge ci ta re mos as duas re pú bli cas
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pla ti nas onde fun ci o nam ins ti tu i ções como a nos sa, com as qua is já es ta mos 
em re la ções, pos su in do im pren sa pró pria, pro mo ven do ex po si ções e ou tros 
me i os de pro pa gan da e es tu do.

É ver go nho so que o Bra sil, ain da nes ta raia, es te ja dis tan ci a do
por duas na ções tão in fe ri o res em po pu la ção e re cur sos.

De  V. Sª Ami gos e Cr. dos Obr. dos Dr. Antônio Fe lí cio dos San tos
Pre si den te – Ma nuel Di e go San tos, 1º Vice-Pre si den te –  Fran cis co Antônio
Ma ria Esbe rard, 2º dito – Hen ri que Le ur zin ge, 2º Se cre tário – João Go mes Pe re i ra,
Adjun to – Anto nio Gon çal ves de Car var lho, idem – Fran cis co Mar ques da Cos ta
Bra ga , Te sourº.

Extra í do CARONE, Edgar. O pen sa men to in dus tri al no Bra sil (1880-1945). Rio de Ja ne i ro. DIFEL
1977. Págs. 19-27.
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113
ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA NO CEARÁ

113.1 – FECHAMENTO DO PORTO DE FORTALEZA AO
TRÁFICO NEGREIRO (30 JANEIRO 1884)

Se cre ta ria de Po lí cia do Ce a rá. For ta le za, 31 de agos to de 1881, Ilm e
 Exm. Sr. – Te nho a hon ra de le var ao co nhe ci men to de V. Exa., o
que ocor reu hoje, por oca sião de se em bar ca rem alguns es cra vos em

com pa nhia de seus se nho res para a Pro vín cia do Pará. 
Em vis ta da pro cla ma ção com a epí gra fe “CORRA SANGUE ”,

espa lha da na no i te de on tem nes ta ci da de, que mo ti vou meu ofí cio a V. Exa.,
des ta data, sob o nú me ro 701 e da re cla ma ção que pes so al men te me fez o
major Ca me ri no Fa cun do de Cas tro Me ne ses, re ce an do vi o lên ci as de or -
dem a não se fa zer acom pa nhar por seus es cra vos para aque la Pro vín cia,
tomei des de logo as pro vi dên ci as que me pa re ce ram mais con ve ni en tes,
re quisitan do do Co man dan te do Cor po de Po lí cia que man das sem guar das 
para refor ça rem a guar da cí vi ca, e fa zen do se guir os in ten den tes da mes ma
guarda Fran cis co Fer re i ra Vale e Alfre do Mil ton de Sousa Leão para o pon to
de embar que e sua cir cun vi zi nhan ça, com re co men da ções de pre ve ni rem qual -
quer de sor dem e pro te ge rem a sa í da dos es cra vos e me par ti ci pa rem
inconti nente qual quer di fi cul da de sé ria que en con tras sem no cum pri men to
dessa or dem. Se ri am dez para onze ho ras quan do apa re ceu o pri me i ro
daque les in ten den tes in for man do-me que o ma jor Ca me ri no ti nha sido por
meio de va i as e ame a ças em ba ra ça do no seu em bar que. 

Fiz vol tar ime di a ta men te o mes mo in ten den te, ob ser van do-lhe
que não ti nha cum pri do o seu de ver, e man dei di zer ao ma jor Ca me ri no
que vol ta ra para a ci da de, que por fal ta de au xí lio e apo io da for ça não
de i xas se de em bar car os es cra vos. 

Mais tar de fui avi sa do pelo in ten den te Sousa Leão de que o ma jor
Ca me ri no es ta va de novo no por to e de apa rên cia efer ves cên cia de âni mo



en tre mu i tas pes so as que se acha vam no tra pi che da al fân de ga, ten do já
sido ain da uma vez em ba ra ça do o em bar que dos dois es cra vos do ma jor. 

Então re sol vi se guir ime di a ta men te para ali, acom pa nha do por
meu es cri vão e duas or de nan ças, man dan do logo uma de las ao quar tel de
Po li cia, com or dem para fa zer se guir a for ça dis po ní vel. 

Che gan do ali, an tes de acha rem-se lá as di tas pra ças, e apre ci an do
o tra pi che, em cujo pas sa di ço ha via cer ca de cen to e cin qüen ta a du zen tas
pes so as de pri me i ra e se gun da clas ses, além de pe que nos gru pos de ho mens
dis se mi na dos pela pra ia, ob ser vei que nada ali ha via que im por tas se ain da
al te ra ção da or dem pú bli ca, mas não obs tan te to mei tam bém a pro vi dên cia
de man dar, por uma or de nan ça, pe dir vin te e cin co pra ças ao co man dan te
do 11. Ba ta lhão de Infan ta ria, fa zen do po rém este vol tar o sol da do com a
res pos ta de que so men te man da ria for ça me di an te re qui si ção es cri ta. Fe liz -
men te, não se fa zia ur gen te a pre sen ça des sa for ça, de modo que a exi gên cia 
da que la for ma li da de não fa ria ma lo grar a di li gên cia. 

Tra tei logo de cer ti fi car-me de que ha via com re la ção ao em bar que
do ma jor Ca me ri no e o en con trei com a fa mí lia no tra pi che ao lado opos to
ao quar to do guar da-mor e cer ca do por mu i tas pes so as, a ma i or par te co nhe -
ci das e sus pe i tas de par ci a is, como per ten cen tes àque la so ci e da de ou par ti -
lhan do suas idéi as, se gun do vim a sa ber de po is. 

À fren te des sa gen te acha va-se o dr. pro mo tor pú bli co, 2º
vice-pre si den te da Li ber ta do ra, e foi este quem com modo in só li to se di ri giu a
mim para fa zer pre va le cer esta che fa tu ra a de sis tên cia que ele e a gen te da
Li ber ta do ra ti nham ar ran ca do ao Ma jor Ca me ri no, por meio de va i as e
ame a ças que ti nham sido pos tas em prá ti ca jus ta men te no mo men to em
que ti ve ram avi so de que eu me apro xi ma va. 

Em se gui da, ron da-me o guar da-mor da Al fân de ga, fa zen do-me
con si de ra ções so bre a con ve niên cia de se ace i tar a de sis tên cia do ma jor
Ca me ri no, no que o mes mo guar da-mor se mos tra va so bre mo do in te res sa do, 
ale gan do ser acer ta do evi tar-se der ra ma men to de san gue, que ha ve ria in fa -
li vel men te se o em bar que fos se re a li za do. 

Nes se ín te rim, e sem que eu ti ves se co nhe ci men to, por um gol pe, 
ao que pa re ce, es tra té gi co de que eu fui dis tra í do por aque le apar te, fi ze ram 
de sa pa re cer as duas es cra vas que ali se acha vam sem eu o sa ber e fora do
al can ce de mi nha vis ta, sen do con du zi das em um car ro, sem que os agen tes 
po li ci a is pu ses sem-lhe qual quer em ba ra ço nem tam pou co me co mu ni cas sem. 

Con ven ci do de po is de que a con ces são fe i ta pelo ma jor Ca me ri no
fora até cer to pon to cons tran gi da, man dei di zer-lhe a bor do, para aon de já
ti nha se gui do com a fa mí lia, que efe tu as se o em bar que das duas es cra vas,
cer ti fi can do-me as suas res pos tas de que ele obra ra sem in te i ra li ber da de,
por ter, além de tudo mais, in flu í do em seu âni mo as co mo ções por que
pas sa ra, an tes e de po is de mi nha che ga da, a fa mí lia, a quem os da Li ber ta do ra 
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fi ze ram, como de po is vim a sa ber, re cor dar a mor te trá gi ca do ma jor Fa cun do, 
pai do ma jor Ca me ri no.

A con vic ção da exis tên cia des se cons tran gi men to ain da se me
tor nou ma i or, quan do pro cu ran do sa ber onde exis ti am as es cra vas para
fazê-las vir à mi nha pre sen ça, fui in for ma do de que Li be ra li no Fer re i ra Sa les, a 
quem, se gun do cons tou, ha vi am sido con fi a das di tas es cra vas, as en tre ga ra
a Car los da Sil va Ja taí, um dos mais es for ça dos cam peões da Li ber ta do ra,
que as con du zi ra à dis pa ra da em um car ro de alu guel, ig no ran do-se en tão
onde ti nham ido pa rar. Mais tar de, e já à hora mar ca da para a sa í da do va por,
o in ten den te Vale, que eu in cum bi ra de pro cu rar as di tas es cra vas e con du zi-las 
á mi nha pre sen ça, me in for mou de que lhe cons ta ra acha rem-se elas em
casa de Ja nuá rio de tal, onde ti nha de i xa do dois guar das cí vi cos. Mas não
só não ti nha in sis ti do na con du ção de di tas es cra vas, mas nem se quer ti nha
pro cu ra do ve ri fi car se elas ai es ta vam efe ti va men te. 

Mo ra li zan do so bre o acon te ci men to, devo sig ni fi car a V. Exa.
que, so bre tu do, pro du ziu pés si mo efe i to a con du ta que ali teve o pro mo -
tor pú bli co da co mar ca, que, além de fi gu rar como vice-pre si den te des sa
pre ten sa so ci e da de, apre sen tou-se sem re bu ço como um dos di re to res do
mo vi men to e man ten do uma lin gua gem so bre mo do in con ve ni en te até em
en trar em con tes ta ção co mi go, o que me obri gou a im por-lhe si lên cio. Não
foi me lhor o efe i to do pro ce di men to do guar da-mor da al fân de ga que apa -
ren tan do o amor à or dem pú bli ca, foi um dos que mais pres são fi ze ram
so bre o ma jor Ca me ri no, in cu tin do-lhe no âni mo, como ten tou fa zer co mi go,
que in sis tir no em bar que das es cra vas se ria ca u sa de la men tá ve is des gra ças, 
não de pon do me nos con tra ele a cir cuns tân cia de ter-me cha ma do de par te
como uma di ver são para se po der re ti rar as es cra vas, as sim como o de ter
con sen ti do que a en tra da da co ber ta do tra pi che fi cas se che ia de gen te na
ma i or .par te par ci a is pela Li ber ta do ra, com evi den te pre ju í zo do ser vi ço fis cal.
A guar da cí vi ca, que era a úni ca que ali se acha va com as pra ças da po lí cia
quan do teve lu gar a re ti ra da das es cra vas, es te ve bem lon ge de cor res pon der á 
mi nha ex pec ta ti va, e a ela prin ci pal men te devo im pu tar o mau ca mi nho
que as co i sas le va ram, me re cen do me nos des cul pa, pelo modo por que se
hou ve ram, os in ten den tes Fran cis co Si que i ra Mano e Fran cis co Fer re i ra do
Vale. Fi nal men te, devo as se ve rar a V. Exa. que ne nhum fato se deu ali de
ma i or im por tân cia que exi gis se o em pre go da for ça. – Che fe de po lí cia – (a)
Tor qua to Men des Vi a na.

Extra í do de AMARAL, Ro ber to. Um He rói sem Pe des tal. Impren sa Ofi ci al do Ce a rá. For ta le za.
1958. Págs. 103-07. 

732 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.2 – BOLETIM DA SOCIEDADE LIBERTADORA 
CEARENSE (26 MARÇO 1884)

Avi so ge ral a to das as clas ses

De ven do con ti nu ar hoje as pa trió ti cas fes tas de 25 de mar ço, pe din do
ao co mér cio que se dig ne fe char suas por tas às duas ho ras da tar de,
para que o povo com pa re ça e ani me a ru i do sa ex pan são de jú bi lo. 
A or dem do dia para os fes te jos de hoje é pela par te da clas se

ca i xe i ral a exe cu ção dos arts. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do nos so pro gra ma. 
A LIBERTADORA CEARENSE apla u din do o ges to da ilus tre e

bri o sa mo ci da de, in cor po ra às so le ni da des a mar cha cí vi ca que de i xou de
re a li zar-se on tem. 

Assim, pois, to dos, de vem com pa re cer hoje às 5 ho ras da tar de
na Pra ça de Pa lá cio. 

Após a mar cha cí vi ca da clas se ca i xe i ral se gui rá a do povo. 
A pas se a ta po pu lar ter mi na rá no Paço de Pa lá cio pela exe cu ção

dos arts. 12, 13 e 14 do mes mo pro gra ma. 
Con vi dan do, pois, con ti nu a mos com a mes ma ani ma ção a fes ta

da gló ria ce a ren se, es pe ra mos que a be ne vo lên cia pú bli ca lhe pres te o
con cur so que lhe so li ci ta mos em nome da dig ni da de da Pá tria e dos cré di tos
de 1ª Pro vín cia Li vre do Bra sil. 

Seja in fa me quem não pro ce der bem; por que em ter ra de he róis
não se ad mi tem vi la ni as. 

For ta le za, 26 de mar ço de 1884. 
João Cor de i ro José Ama ral – Fre de ri co Bor ges – Antô nio Be zer ra  –

Antô nio Mar tins Jus ti ni a no de Ser pa  – Almi no Álva res  – José Alba no Isa ac Ama ral 

Extra í do de  O Li ber ta dor . For ta le za, 26 de mar ço de 1884.
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113.3 – ATA DA SESSÃO MAGNA DA ASSOCIAÇÃO
PERSEVERANÇA E PORVIR PELA EXTINÇÃO DO

ELEMENTO SERVIL NO BRASIL
(20 MAIO 1888) 

INTRODUÇÃO

Para ser vir de in tro du ção, pró lo go ou co i sa se me lhan te, a Ata da Ses -
são Mag na que a Per se ve ran ça e Por vir ce le brou a extinção to tal do es -
cra vis mo bra si le i ro, pe dem-me os ami gos con fra des da ex tin ta as -

so ci a ção pro ge ni to ra e di re to ra da Li ber ta do ra Ce a ren se al gu mas pa la vras
para jus ti fi car a sua pu bli ca ção. 

Qu an do eu pen sa va em or ga ni zar al guns do cu men tos para
pu bli car, mais tar de, umas me mó ri as da evo lu ção abo li ci o nis ta no Ce a rá,
apa re ci am os se nho res Jú lio Cé sar e J. Ser pa com os mes mos in tu i tos e ma i or
com pe tên cia ra zão por que que dei-me apli can do o pou co tem po de que
dis pu nha, en tão, a mis te res mui di fe ren tes, na mul ti pli ca ção de meus de ve res
e afa ze res. 

Ne nhum dos ilus tra dos con tem po râ ne os pu bli cou, até ago ra, a
his tó ria da abo li ção do Ce a rá, que tão an si o sa men te es pe rei e ain da es pe ro. 

Pu bli que-se ao me nos, por ora, este do cu men to sub si diá rio. 
Pen so como o imor tal au tor dos Mi se rá ve is: já a pu bli ci da de é

opor tu na, má xi me a de do cu men tos que são, como este, ou tros tan tas pe dras
para a cons tru ção do edi fí cio his tó ri co da nos sa na ci o na li da de. 

Escre veu o gran de mes tre esta fra se jus ti fi ca ti va como pró lo go
ao seu ro man ce – His tó ria de um Cri me:

 “É mais do que atu al este li vro; é ur gen te. Pu bli co-o”. V. Hugo. 
Já o Sr. Ca pis tra no de Abreu dis se pela Ga ze ta De No tí ci as que a

Li ber ta do ra ou an tes o mo vi men to abo li ci o nis ta do Ce a rá, foi nas ci do “en tre
uma pon ta de ci gar ro e um copo de cer ve ja por su ges tões de Pe dro Artur e
João Cor de i ro etc., etc.”. Pa re ce-me que o Sr. Ca pis tra no foi ins pi ra do não



sei por que ra zões ou in for ma ções, ape sar do lar go e fran co con ví vio em
que sem pre es te ve, du ran te as fes tas do 25 de mar ço, com os di re to res da
Li ber ta do ra que eram por me ta de os da Per se ve ran ça, es cre ven do aque la
in for ma ção na Ga ze ta; in for ma ção que tor na pou co es tra nhá ve is as pa la vras 
de Lo pes Tro vão, em Pa ris, no me an do úni cos fa to res do mo vi men to abo li ci o -
nis ta no Ce a rá, João Cor de i ro e F. Se ve ro. 

Se aque le que veio ver, ou vir e che i rar, em sua ter ra na tal em ple na
ca ma ra da gem, fa tos, in di ví du os e do cu men tos, saiu-se tão er ra da men te na
co lu na de sua res pon sa bi li da de de re da tor de um dos prin ci pa is ór gãos da
im pren sa na ci o nal; como não se ria fá cil ao tri bu no, es tra nho ao Ce a rá, em
lon gas ter ras a as se ve ra ção que, fez, ajou jan do, num rap to de me mó ria ou
num tro po de elo quên cia do seu gran de ta len to aque les seus no mes – úni cos –
ati ra dos em ple no ban que te como um lu mi no Pen dent in dí ge na pró prio
tal vez para sen sa ção. 

O caso é de se ti rar o cha péu aos dois ilus tres ho mens de le tras e
re pe tir ba i xi nho ao povo que sabe tudo: Eis como se es cre ve his to ria. 

Mas não é des tes e de ou tros des pro pó si tos que que ro fa zer
pro pó si to da pu bli ca ção da Ata da Ses são Mag na da Per se ve ran ça e Por vir. 

É que a que da do ca ti ve i ro tem mu i ta se me lhan ça en tre fa tos e
per so na li da des com a que da da mo nar quia; que ro di zer: os he róis se con -
fun dem!

Os abo li ci o nis tas, como os re pu bli ca nos, fo ram bi go da dos na
hora das gra ças, se é que há gra ças ma i o res do que as que nos dá a cons -
ciên cia do nos so in ti mo re go zi jo pe las gló ri as da pá tria. 

Os es cra vo cra tas e os mo nar quis tas de sa pa re ce ram, da no i te
para o dia e, quan do a ma dru ga da da vi tó ria mal sur ge, já os ci ga nos de to das
as cam pa nhas in va di am as ten das dos lu ta do res de i xan do-os na ex pec ta ti va 
dos que pre fe rem a obs cu ri da de hon ro sa ao aque ci men to à fama de en ti da des
an dra jo sas que ai an dam pro tes tan do abo li ci o nis mo, re pu bli ca nis mo, al tru ís -
mo, com tis mo e a quin tes sên cia do ci nis mo. 

Não foi raro ver, na ma nhã de 25 de mar ço como na de 13 de
maio, as mes mas trans fi gu ra ções que a me temp si co se do ci nis mo e do
des bri a men to fa bri cou no 15 de no vem bro, e vice-ver sa. 

Se esse cri me de lesa-cons ciên cia fos se pu ní vel como os pu nia a
cé le bre jun ta de sal va ção pú bli ca da Re vo lu ção Fran ce sa gui a da por Ma rat,
Ro bes pi er re e Dan ton, en tão te ria essa he ca tom be re den to ra dos di re i tos
cí vi cos da Hu ma ni da de. 

No Ce a rá não foi in fe ri or a hor da dos ci ga nos, os ci ga nos nas
hor das re pu bli ca nís si mas de to dos os es ta dos li vres e au tô no mos da União
Bra si le i ra. 

O nos so povo não tem, em ge ral, como dis se o atu al se na dor
Ca tun da, esse pe nhor para a ban da lhe i ra; o que ele tem é, como todo o
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povo bra si le i ro, a fra que za de em bas ba car-se com os gan jões que sa bem
ler bu e nas di chas e. de pen du rar-se a cer tos ba lu ar tes de sar ra fo e pa pe lão, 
fe i tos da no i te para o dia, como se fez a nos sa Re pú bli ca, o nos so Esta do
li vre, in de pen den te e au tô no mo, o nos so po der ab so lu ta men te cen tra li -
za dor, con ti nua a ser a le gen da do gran de e ba ru lhen to ex-mi nis tro da
mo nar quia, de por ta do e já con vi da do Gas par Mar tins: fra se úni ca dig na
dos an ti gos e mo der nos ca u di lhos e ge ne ra is po lí ti co-go ver nis tas da atu a -
li da de: 

O PODER É PODER!…

Não é o povo em ge ral que faz aban da lhar o ca rá ter ce a ren se ou
o ca rá ter na ci o nal; não são, os ban da lhos ge ra is, in dus tri a is da po lí ti ca e
mu i to prin ci pal men te dos go ver nos que nos le vam para esse Egi to de
hor ro res mo ra is, para esse ca ti ve i ro de im pos tos mul ti pli ca dos, para lon ge,
para bem lon ge dos am plos di re i tos de mo crá ti cos do povo, pe los ata lhos
es cu sos da in di fe ren ça e com pla cên cia que fa zem o nos so re tra i men to e
ig no rân cia das co i sas po lí ti cas, dos ne gó ci os eco nô mi cos e de ou tros des -
mo ro na men tos so ci a is, in di fe ren ças e com pla cên cia que são o nos so ma i or
mal, a nos sa ru í na pro gres si va. 

Con ven ci do de que o ca rá ter do povo ce a ren se é tão ba i xo como
des cre ve ra o seu fa da do his to rió gra fo, deve es tar hoje o sr. se na dor Ca tun da,
ele i to ao pri me i ro Con gres so Na ci o nal, pri mus in ter pa res, por uma vo ta ção
ou por qua se una ni mi da de dos vo tos apu ra dos pela Inten dên cia do go ver no
na ca pi tal do dito Esta do do Ce a rá – a Pra ça do Fer re i ra. 

Enga no, sim; re pe ti rão co mi go, ao sr. se na dor - os nos sos de sig -
na dos re pre sen tan tes. O ca rá ter de um povo não se bi to la pela mí ni ma de
uma tro ça de his to riões que ves tem a ca sa ca de aris to cra tas re pu bli ca nos
ou de mo cra tas mo nar quis tas para re pre sen tar as mes mas far sas que es tu -
da ram, mais ou me nos ri dí cu las, mais ou me nos in fa mes, con for me o ace no 
dos do nos ou a en gre na gem das ro das do re a le jo go ver nis ta. São os fa tos,
as le gen das, as tra di ções, a vida his tó ri ca, atra vés de sé cu los, atra vés de
ge ra ções, que o pa ten te i am, que au ten ti cam e jus ti fi cam-lhe os há bi tos, os
cos tu mes, a mo ral, o ci vis mo, to das vir tu des en fim, que for mam o ca rá ter
e a ener gia dos po vos. E para ver e com pre en der isso não pre ci sa sa ber
mu i ta his tó ria nem ler o ale mão; bas ta ter in te li gên cia e cri té rio, bom sen so
e ho nes ti da de. 

Não en tra nos meus in tu i tos, es cre ven do es tas li nhas, fa zer pra ça 
de ser vi ços nem in di vi du a li da des; o que aí vai es cri to é o que me su ge re a
cons ciên cia. 

Sin to que a Re pú bli ca, pro cla ma da numa pe num bra da no i te
para o dia, não fos se como o abo li ci o nis mo, uma cam pa nha fe i ta de ab ne ga ções
e de uni ver sal dis cus são, do com ba te e da evo lu ção que ama du re cem to das
as idéi as, for man do prin cí pi os, ven cen do obs tá cu los e tri un fan do afi nal
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che i as das ener gi as das con vic ções fir ma das, daí, de cer to, pro vêm as
ra zões por que ela con ti nua com as mes mas con ve niên ci as pes so a is, im pon -
do-as às al tas ur gên ci as do mo men to e que, mem bros dela, he róis des sa mar -
cio-fan tás ti ca cam pa nha, se jam os pri me i ros a de pri mir do pró prio Con -
gres so, obra pri ma do Go ver no Pro vi só rio, de cla ran do que en tre os de sig -
na dos de 15 de se tem bro “há mu i tos que têm o di re i to de es tar hon ra da -
men te em pre sí dio! 

*
Tal e qual a ques tão his tó ri ca abo li ci o nis ta, pa re ce-me a da Re pú -

bli ca. 
Nes ta ter ra só qua li fi ca vam de ne gre i ro o Ce a ren se e a sua gen te

por que esse ti nha a co ra gem (in gló ria é ver da de) de afir mar-se e con fir mar-se
até no ex cep to nós, que fez uma nu vem de fumo aos 25 de mar ço como a
ex plo são do úl ti mo car tu cho do ini mi go que su i ci da-se para não ou vir nem
ver os hi nos e o cor te jo cí vi co aos tri un fa do res. 

Entre tan to não foi o ce a ren se o úni co ne gre i ro; ou tros, que tan to
ou mais o eram, fun da vam o Cen tro Abo li ci o nis ta, á som bra da le ga li da de,
e iam qua se si mul ta ne a men te acon se lha dos por Ma qui a vel ou dis far ça dos
por Gal va ni, con du zi dos pela fal si da de e do i ra dos pelo ci nis mo-pre si dir até 
ága pes dos nos sos tri un fos; be ber com os nos sos ao êxi to das nos sas vi tó ri as,
por que não po di am ce var-se no san gue ar den te e bom do nos so en tu si as mo 
in gê nuo e mag nâ ni mo. 

E des ses fal sá ri os, des ses abo li ci o nis tas a 15 de no vem bro, com
re co men da ções e ge nu fle xões, ti vemo-los tan tos que já era-nos di fí cil sa ber
onde es ta vam os nos sos. 

Enfim o 15 de no vem bro. 
Man to re pu bli ca no es tre la do! 
Qu an tas apos ta si as! 
Qu an tas re nún ci as ao pas sa do! 
Um hor ror! 
Por fim, os ho mens ho nes tos, os bri o sos lu ta do res, ver-se-ão for ça -

dos a de i xar o cam po da vi tó ria in va di do pelo tri pu di ar des ses cães fa min tos
– que ou tro nome não me re cem os as sal tan tes dos des pe jos da Pá tria, quan do
ela, des va i ra da ain da pe las emo ções do com ba te, cir cun va ga a vis ta cer ti fi -
can do-se da fuga do ini mi go e da re a li da de da vi to ria! 

– A fuga do ini mi go!. 
– A re a li da de da vi tó ria! 
Sim, a re a li da de da vi to ria, a fuga do ini mi go!! 
É jus ta men te nes se mo men to psi co ló gi co que sur gem as lar vas

de to das as po dri dões so ci a is e nem sem pre de las se ob tém Des mou lins ou
um sans cu lot te qual quer.
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Acho, por tan to, opor tu na a pu bli ca ção da Ata da Per se ve ran ça e
Por vir, como do cu men to apre ci a dís si mo para to dos aque les que as sis ti ram
a essa fes ta sim ples e pa trió ti ca, para to dos aque les que ins ta ram pela sua
pu bli ca ção ofe re cen do-se até para con tri bu ir com a ne ces sá ria des pe sa. 

É mais que atu al, é ur gen te, pu bli que-se. 
For ta le za, 15 de no vem bro de 1890. 
Antô nio Mar tins.”

ATA DA SESSÃO MAGNA QUE CELEBROU A ASSOCIAÇÃO

 “PERCEVERANÇA E PORVIR”, EM MANIFESTAÇÃO SOLENE DO SEU INTENSO JÚBILO

PELA EXTINÇÃO DO ELEMENTO SERVIL NO SOLO DO IMPÉRIO BRASILEIRO

Aos vin te dias do mês de maio do ano ci vil de mil oi to cen tos e
oi ten ta e oito, nes ta ci da de de For ta le za, Ca pi tal da he rói ca pro vín cia do
Ce a rá, em um dos sa lões do Clu be Ira ce ma, a uma hora da tar de, o ci da dão
José Cor re ia do Ama ral abria a pre sen te ses são mag na. 

Acham-se pre sen tes o Exm. Sr. Dr. Antô nio Caio da Sil va Pra do,
ilus tre de le ga do do Go ver no Impe ri al, S. Excia. Rev mo. o Sr. D. Jo a quim
José Vi e i ra, dig no di o ce sa no, os ve re a do res do mu ni cí pio, re pre sen tan tes da 
im pren sa, ve ne ran dos ju í zes re pre sen tan tes da lei, au to ri da des ci vis, re pre -
sen tan tes do co mér cio, da in dús tria e das ar tes, co nos co os só ci os da per se -
ve ran ça e por vir, Srs. A. Cruz Sal da nha, Jo a quim José d’Oliveira Fi lho,
Antô nio Mar tins, Alfre do Sal ga do, José Te o do ri co de Cas tro, Fran cis co
Floren cio d’Araújo. 

O Sr. Ama ral, ofe re cen do ao Exm. Revm. sr. bis po di o ce sa no a
pre si dên cia des te ato so le ne, de cla ra que o fim des ta ses são mag na é sig ni fi car
a ma ni fes ta ção ju bi lo sa da que les que pri me i ro ar vo ra ram nes ta ter ra a
ban de i ra da re vol ta con tra a es cra vi dão, pelo epi lo go pa ci fi co e imor tal com 
que dis si pa ram-se as tre vas da no i te sem es tre las do ca ti ve i ro, sur gin do 
a au ro ra es plên di da da pá tria li vre, do país dig ni fi ca do pe ran te o mun do
ci vi li za do. 

Que esta de mo crá ti ca as so ci a ção, pro ge ni to ra des sa gran de
epo péia cí vi ca que opu len tou a his tó ria pá tria sob o nome Li ber ta do ra Ce a -
ren se, so le ne men te re co nhe ci da ao Go ver no Impe ri al, que fez da von ta de
na ci o nal o pon to de apo io de seu pro gra ma de ação e re a ção, vem pres tar
as suas ho me na gens de amor e de gra ti dão aos po de res cons ti tu í dos que
fi ze ram, pela vez pri me i ra no solo do re i na do, da opi nião do país o mote
para a nova evo lu ção do pro gres so, de re or ga ni za ção po lí ti ca e so ci al do
povo bra si le i ro. 

Assim, pois, a per se ve ran ça e por vir, por seus mem bros re u ni dos,
vem, pe ran te o ilus tre de le ga do do Go ver no Impe ri al, ex pri mir a sin ce ri da de 
do seu jú bi lo e be i jar as au gus tas mãos de S. A, Impe ri al a Prin ce sa Re gen te
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que, num ras go in gen te de amor fra ter nal, con quis tou o tí tu lo sa gra do de
mãe de seus sú di tos e o de Prin ce sa da Re den ção, ilu mi nan do de gló ri as o
tro no de seu au gus to pai, o ve ne ran do che fe do Esta do. 

Ao be ne mé ri to Ga bi ne te Dez De Mar ço o le gen dá rio e imor tal
pro mul ga dor da áu rea lei da con so li da ção so ci al do povo bra si le i ro; á pa trió -
ti ca Câ ma ra dos re pre sen tan tes da von ta de na ci o nal e ao Se na do, onde se
as sen tam os ve ne ran dos sa cer do tes da Lei pá tria, nós en vi a mos o en tu siás ti co
e sin ce ro apla u so que nos ins pi ra a idéia ven ce do ra e a su pre ma gra ti dão
do nos so re co nhe ci men to e da nos sa jus ta ho me na gem. 

Para ela, para a Excel sa Prin ce sa da Re den ção, nós os ba te do res
que, na obs cu ri da de da ter ra que ri da do lar, mi na mos a pri me i ra bre cha na
mu ra lha se cu lar da es cra vi dão, e fun di mos no ca di nho de ouro do co ra ção
ce a ren se esse guan te de aço fe i to de ca rá ter di a man ti no des ses he bre us do
Equa dor, guan te ci cló pi co que sob o mon te – de Li ber ta do ra Ce a ren se alas trou
de – os ho ri zon tes ador mi dos da pá tria, ves tin do de sóis a ter ra da luz; nós,
os úl ti mos re pre sen tan tes da Per se ve ran ça e Por vir, en vi a mos, nes tas en tu -
siás ti cas ex pres sões ani ma dos do mais fer vo ro so pa tri o tis mo e ca ri nho so
res pe i to, a men sa gem sa gra da da nos sa ho me na gem de ve te ra nos sa tis fe i tos e
de bra si le i ros agra de ci dos. 

Para essa cons te la ção dos gran des pa trí ci os que ilu mi nam os
con se lhos da Co roa com a pro je ção da opi nião po pu lar, as nos sas mais ru bras
e en tu siás ti cas pal mas. 

As duas câ ma ras que for mam a re pre sen ta ção na ci o nal o pro fun do
re co nhe ci men to do nos so res pe i to e as ho me na gens da nos sa mais su bi da
ve ne ra ção. 

A Per se ve ran ça e Por vir que abriu di an te da no i te do seu país es cra vi -
za do á pri me i ra pá gi na da li ber ta ção do Ce a rá, que to mou na fila dos mais
for tes da van guar da, lu gar per pé tuo em to das as lu tas des ses imor ta is tri un -
fa do res, con quis tan do a po si ção que as si na la a rá pi da e glo ri o sa his tó ria des sa 
re vo lu ção hu ma ni tá ria, que foi co me ço des sa gran de re for ma re a li za da
en tre flo res e hi nos por hon ra nos sa e amor da hu ma ni da de, vem, ago ra,
com o jus to di re i to que lhe con fe rem os fa tos ain da pal pi tan tes de emo ção
na me mó ria pú bli ca, em ple no dia de gló ria, di an te da con fra ter ni za ção
co mum de to dos os bra si le i ros, sa u dar a pá tria li vre e en gran de ci da pe ran te 
o Con gres so cí vi co das na ci o na li da des. 

E é jus to que aque les li bér ri mos car bo ná ri os, que co me ça ram a
luta e evo lu í ram nes sa es plên di da cam pa nha, ten do por ar mas de com ba te
a pena como es pa da, a opi nião como ar ti lha ria, o povo como exér ci to e a
im pren sa como cam po aber to e vas to das vi tó ri as pro fí cu as; é jus to, sim,
que ve nham com esta as sem bléia for ta le ci da e li vre con gra tu lar-se com o
pon to fi nal do tri un fo com ple to da li ber da de, ven do afun dar-se para sem pre
no lago das dan tes cas le gen das, a ne fan da e as que ro sa es cra vi dão 
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Ca u sou-nos um jú bi lo ine fá vel a ex pec ta ção des se des lum bra -
men to e es tu pen do fato por nós tão an si o sa men te es pe ra do: a san ção da áu rea
lei que ini ci ou a pre sen te le gis la tu ra; des se pro je to dos dez dias que des lum -
brou as duas ca sas do par la men to per cor ren do ape nas a dis tân cia que iden -
ti fi cou a Co roa com o povo, a lei com a opi nião, cujo con ta to nas ceu como
co e são so ci al – a igual da de bra si le i ra. 

O sol da pá tria que ale van tou-se por so bre a baia de Gu a na ba ra
na áu rea data da re den ção na ci o nal, de via ter as mes mas co res ar den tes e
iri a das do sol de 14 de ju lho na Fran ça, da al vo ra da do 1º de ja ne i ro no Aca ra pe, 
da nos sa au ro ra do dia 25 de mar ço pur pu re jan do o céu azul de For ta le za
for te do abo li ci o nis mo no ver bo sa gra do de Jo a quim Na bu co. 

O 13 de maio como es sas ou tras gran des da tas das epo péi as da
ci vi li za ção nos des cer rou vi to ri o so a cor ti na ve da da do fu tu ro opu len to do
Bra sil, ple no de pri ma ve ras al ti vas e ri so nhas apon tou-nos lá no oca so dos
tem pos o pas sa do ar ro jan do de uma vez, ao lim bo das ti ra ni as ven ci das, o
pe sa de lo da es cra vi dão! 

*
A pe que na his tó ria da Per se ve ran ça e Por vir, as so ci a ção cons ti tu í da 

sob os mais só li dos pre ce i tos de con fra ter ni za ção mo ral e so ci al para os fins
eco nô mi cos, de ri vou, por uma glo ri o sa fa ta li da de, para a idéia li ber ta do ra
em cuja evo lu ção se fun diu, alis tan do os mais ati vos de seus côns ci os á sua
pri mo gê ni ta obra so ci al – a Li ber ta do ra Ce a ren se. 

Orga ni za da para ne gó ci os eco nô mi cos, o seu fim co mer ci al teve
sem pre em vis ta a re pul são do trá fi co dos ne gros des sa idéia que faz co e são 
na tu ral com a data de sua cons ti tu i ção, veio a cri a ção do pe cú lio para es cra vos,
a li ber ta ção por uni da de, a cons tru ção po pu lar da Li ber ta do ra, a eman ci pa ção
dos mu ni cí pi os, a re den ção da pro vín cia, a abo li ção to tal da es cra vi dão no
Bra sil! 

Qu an do a Per se ve ran ça e Por vir, sur gin do di an te da pro vín cia
con va les cen te de gran des en fer mi da des que aca ba vam de mar ti ri zá-la,
conci tou este gran de povo for ta le zen se para as con quis tas da li ber da de dos
opri mi dos da lel ana crô ni ca da es cra vi dão, pe din do pela im pren sa o concur so
po pu lar, (Ce a ren se, de 8 de de zem bro de 1880) en con trou pron to e ge ral
apo lo na pri me i ra so ci e da de, e a fes ta ina u gu ral da LIBERTADORA CEARENSE
foi a mais bela pro mes sa de se já vel para os con ven ci dos ini ci a do res da gran -
de idéia. 

Na no i te de 26 de ja ne i ro de 1881, José Ama ral, en tre al guns de
seus côns ci os e ou tros ami gos par ti cu la res, no te a tri nho São José, pro pôs a
pro i bi ção for ça da do trá fi co de es cra vos de que o por to de For ta le za era en tão
lú gu bre em pó rio não só da ex por ta ção di re ta para o Rio de Ja ne i ro como,
em ma i or par te do trân si to das pro vín ci as li mí tro fes do Pi a uí, Ma ra nhão,
Pa ra í ba e Rio Gran de do Nor te, bem como da do Pará. 
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Na ma nhã se guin te o in ti mo ra to che fe da Per se ve ran ça e Por vir (e
da Li ber ta do ra), ao lado de José Bar ros Sil va, nos so con só cio au sen te, de
Fran cis co Nas ci men to e de Li be ra to José Na po leão ali ci a vam os jan ga de i ros 
e to dos os ho mens do mar pro mo ven do a pri me i ra vi tó ria de 27 de ja ne i ro. 

Ma ga re fes na ci o na is e es tran ge i ros fo ram re cha ça dos no em bar que
sem en con trar um só ho mem da que les pa riás ben di tos, da que les fi lhos do
oce a no que os qui ses sem au xi li ar na in fa man te se van di za gem da car ne
hu ma na. 

A no bre mo ci da de ce a ren se, to dos os mo ços da ca pi tal para ali
aflu í ram e des po sa ram des de logo a ca u sa dos es cra vi za dos. 

Os dias 30 e 31 de ja ne i ro fo ram vés pe ras sub se qüen tes das
es plên di das vi tó ri as que con so li da ram o par ti do abo li ci o nis ta e de ram-lhe
no seio po pu lar, nas aras da opi nião, a pu jan ça que o fez me drar cen to por
um como um mi la gre bí bli co. 

Se ria lon go de ma is fa zer aqui a nar ra ção, su cin ta, em bo ra, da
his tó ria le gen dá ria des sa cam pa nha be ne fi cen te em que fo ram ter rí ve is ca u di -
lhos con tra a ban da ne gra, de be ne mé ri tos ci da dãos João Cor de i ro, José do
Ama ral, Dr. Fre de ri co Bor ges, Antô nio Be zer ra, Antô nio Mar tins, A. Cruz
Sal da nha, José Te o do ri co de Cas tro, Alfre do Sal ga do, José Mar ro cos,
Fran cis co do Nas ci men to, José Bar ros da Sil va, Isa ac Ama ral, Dr. Pe dro Bor -
ges, José Alba no Fi lho, Ma nu el Alba no Fi lho, Pe. Dr. João Au gus to da Fro -
ta, Fran cis co Lo pes d’Assis, João Car los da Sil va Ja taí, Dr. Almi no Alva res
Afon so, Jus ti ni a no de Ser pa, Mar ti nho Ro dri gues, Fe lip pe d’Araujo Sam pa io,
Ca pi tão Jo a quim Fran cis co dos San tos, o ci da dão Inglês J. W. Ai res, D. Ma ria
To ma zia e a cân di da Le gião das Se nho ras Ce a ren ses Li ber ta do ras, o li ber to José
Na po leão, mu i tos ou tros ci da dãos e so bre tu do os jor na is Li ber ta dor, Cons ti -
tu i ção, Pe dro II e Ga ze ta do Nor te. 

As pri me i ras in ves ti das da aguer ri da le gião dos doze, os jan ga -
de i ros abri ram nas on das dos ver des ma res onde nas ce ram brin can do com
as tem pes ta des oceâ ni cas, o tú mu lo da len da mal di ta onde ju ra ram, com a
con vic ção ru bra do pa tri o tis mo vi ril do es for ço fe cun do do povo ce a ren se,
esta le gen da fe i ta de amor e de ab ne ga ção; 

Tais são os acon te ci men tos que em de cur so de três anos, ape nas,
fi ze ram des ta ter ra, tão mal vis ta e tão in jus ta men te vi li pen di a da pe los
maus bra si le i ros; - o Ca na dá do Bra sil, – a Ter ra da Luz!

A so ci e da de Per se ve ran ça e Por vir vem na me mó ria des tes fa tos
im pe re cí ve is na áu rea his tó ria ce a ren se, re lem brar, no gran de dia da Gló ria
da pro vín cia do Pará, em pre sen ça de seus mais se le tos ci da dãos, os no mes
e os ser vi ços dos he róis des sa cam pa nha que foi a pre cur so ra do au gus to
de sen la ce des sa tra gé dia de hor ro res, ar ran ca da pela opi nião vin ga dou ra
das do bras obs cu ras dos có di gos bár ba ros, da an ti ga lei e do ve lho di re i to
de um país cons ti tu ci o nal re pre sen ta ti vo que se di zia in de pen den te. 
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Ago ra sim: – o Bra sil é uma na ção dig na do con cer to uni ver sal
dos po vos e das na ci o na li da des li vres. 

Os bra si le i ros são to dos ir mãos. 
Os ho mens são to dos igua is pe ran te a lei e pe ran te o di re i to, di an te

da ra zão e em face da jus ti ça! 
Viva a pá tria li vre e in de pen den te! 
Viva S, M. o Impe ra dor do Bra sil! 
Viva a Prin ce sa Re den to ra - Au gus ta Re gen te! 
Viva o Mi nis té rio 10 de Mar ço! 
Viva o Par la men to Na ci o nal 
Viva a Pro vín cia de São Pa u lo - a li ber ta do ra do Sul! 
Viva a Pro vín cia do Ce a rá! 
Viva o nos so ilus tre bis po di o ce sa no! Jo a quim, Bis po do Ce a rá,

Ma nu el Teó fi lo G. d’Oliveira, pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal, Ba rão
d’Aquiraz, Fran cis co Flo rên cio d’Araújo, Mons enhor José Alba no, José
Jo a quim d’Oliveira, Ba rão de Ara ta nha, Pe. Antô nio Xis to Alba no, Gon ça lo
D’Almeida Sot to, Fran cis co Lo pes d’Assis, Dr. Ilde fon so Cor re ia Lima,
De mé trio de Cas tro Me ne ses, Jus ti ni a no de Ser pa, Con fú cio Pam plo na,
Elpi dio José de Car va lho e Sou sa, Ro dol pi a no Pa di lha, ins pe tor da Te sou ra ria
da Fa zen da, Dr. Jo a quim Antô nio da Cruz, Arnul fo Pam plo na, José Antu nes
da Mota, João R. Sal ga do, José Pin to Si mões, José Pin to Mon te ne gro,
Fran cis co Fer re i ra Pi men tel, Pe dro d’Araújo Sam pa io, Vi to ri a no Au gus to
Bor ges, José Mar çal, Her mí nio Pin to de Ma ga lhães, Jo a quim Do min gues da
Sil va, Antô nio A. Bra sil, Fran cis co Per di gão d’Oliveira, Fran cis co Theó fi lo,
Vul pi a no Ca val can te d’Araújo, José Pe re i ra do Ama ral, Luís Ja nuá rio
La mar ti ne No gue i ra, Fran cis co Fon te ne le Bi er ril, Alfe res José Cus tó dio da
Sil ve i ra, Te nen te Fran cis co Be né vo lo, Jo a quim Nu nes de Lima, Ra i mun do
Te o do ri co da Cos ta, Ma nu el Ma ga lhães, Jo a quim Ja nuá rio Je fer son
d’Araújo, Olím pio Bar re to, Jo vi no Pio de Mo ra is, Antô nio José d’Oliveira
Pra xe des Fi lho, Fran cis co Bar ce los, Pe. Dr. João Au gus to da Fro ta, Dr. Antô nio 
Epa mi non das da Fro ta, Ra i mun do Ma tos, Ma nu el Mar çal, Luís Fran cis co
de Mi ran da, Fran cis co José do Nas ci men to, José Cor re ia de Melo, Alfre do
Bo míl car da Cu nha, Jo a quim Han vuk tan do d’Oliveira, Arge mi ro Qu i xa dá,
J. We ill, Jo a quim Alba no, Gus ta vo Gur gu li no de Sousa, Luís Alves Vi a na, J.
Cos ta Sou sa, José Nu gue i ra, Isma el Por de us de Lima, Bran ca Ro lim. Ce li ci na
Ro lim, Elvi ra Pi nho, Ana Teó fi lo de Mo ra is, Isnac Ama ral, Alfre do Ra mos
Lo pes, Fran cis co Fer re i ra do Vale, Antô nio Be zer ra de Me ne ses, Ra fa el Por de us
da Cos ta Lima, Alfre do M. Sou sa Leão, Jo a quim José d’Oliveira Fi lho,
A. Cruz Sal da nha, Alfre do Sal ga do. José Cor re ia do Ama ral, Angé li ca F.
d’Oliveira, Sa bi na Theó fi lo Pa di lha, Fran cis ca Tor res de Fa ri as, Ma ria
Pa di lha, Ana de Ser pa, Be ne di to Va len te, Antô nio Mar tins, José Te o do ri co
de Cas tro, João Mar tins Alves Fer re i ra, Jo vi no Gu e des Alco fo ra do.
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Essa as so ci a ção fe i ta de res sen ti men tos e in te res ses fe ri dos, tra zia
por lá ba ro – a lei que am pa ra va o di re i to ab sur do do ho mem so bre o ho mem,
e a li ber da de do mí se ro ca ti vo só po dia ser en ten di da com o con sen so ge ne -
ro so do se nhor. 

A po pu la ção al cu nhou-a de Som bra Da Le ga li da de. Ha via en tre -
tan to mu i to sen ti men to bom nes sa agre mi a ção a que fi li a ram-se mu i tos mo ços 
ho nes tos e cren tes. 

Na sua ins ta la ção o Cen tro Abo li ci o nis ta pro du ziu cin qüen ta e
oito li ber ta ções. 

Além des se be né fi co re sul ta do e de mu i to ser vi ço bom o Cen tro
pro du ziu nas hos tes da Li ber ta do ra Ce a ren se a gran de emu la ção que lhe cer rou
as fi las, e ele vou-a so bre mo do ao apo geu das suas gló ri as ca ben do-lhe, afi nal,
a .se gu ran ça le gi ti ma do apo io po pu lar que co lo cou-se fran ca men te. ao seu
lado. 

A ins ta la ção ime di a ta (logo após a ina u gu ra ção do cen tro) da
so ci e da de das Li ber ta do ras Ce a ren ses em cuja fes ta se as si na ram ses sen ta e
qua tro car tas de li ber da de, foi o rep to com que a Li ber ta do ra Ce a ren se re ce beu o 
car tel do Cen tro Abo li ci o nis ta.

* 
De po is des sa fase veio a por fia dos mu ni cí pi os que se li ber ta vam 

em mas sa. 
Mais uma ví ti ma caiu sob as iras dos de po si tá ri os do po der. Des ta

vez foi Fran cis co do Nas ci men to - o dra gão do mar, des ti tu í do de seu pos to
de prá ti co-mor do por to por so li ci ta ções pe que ni nas de ami gos do go ver no. 
Esse fato que foi jus ta men te ana te ma ti za do pela una ni mi da de do povo ce a ren se 
me re ce o mais so le ne des pre zo e o es que ci men to pú bli co do povo ce a ren se. 

Tam bém a vin gan ça anô ni ma dos ca u da tá ri os do go ver no apa re -
ceu con tra o 15. Ba ta lhão que foi cru el men te trans fe ri do para o Pará por ter
a sua bri o sa ofi ci a li da de cri a do um Clu be Abo li ci o nis ta!

Entre tan to a idéia es ta va en tão, do mi nan do to das as cons ciên ci as 
na pro vín cia. 

A abo li ção era o mote re pe ti do por to dos os ân gu los da pá tria de 
Pe dro Pe re i ra, o pri me i ro abo li ci o nis ta ce a ren se; de pu ta do que a 10 de mar ço
de 1852 apre sen tou a pri me i ra pa la vra do pro je to que imor ta li zou o atu al
Ga bi ne te li ber ta dor, 36 anos de po is! 

Nes sa épo ca as su mia a ad mi nis tra ção da pro vín cia o ilus tre ba i a no
e be ne mé ri to ce a ren se ado ti vo Dou tor Satiro Dias. 

A Assem bléia Pro vin ci al pro mul gou a Lei de 19 de ou tu bro de
1883, nº 2.035, que foi apro va da e vo ta da pe los de pu ta dos de en tão e re di gi -
da por Mar ti nho Ro dri gues e Jus ti ni a no de Ser pa. 
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Nes se dia os de pu ta dos pro vin ci a is vi ram, a vez pri me i ra, jun car-se
de flo res aque le ta ber ná cu lo onde até en tão só ti nham in gres so as ur zes do
par ti da ris mo. 

Foi o úl ti mo gol pe dado ain da por in fluên cia di re ta da Li ber ta do ra
e in ter mé dio de seus che fes. 

Li ber ta vam-se to dos os es cra vi za dos ce a ren ses en tre hi nos e flo res,
e a pro vín cia pelo ór gão ofi ci al do go ver no acla mou-se la vre no me mo rá vel
dia de 25 de mar ço de 1884!

NÃO EMBARCAM MAIS ESCRAVOS NO PORTO DO CEARÁ! 
Este gri to sel va gem de dor e de in dig na ção foi como a sen ten ça do 

Dan te fe chan do no seu in ferno, a es pe ran ça dos que en tra vam no orco do
ego ís mo na cova da tra fi cân cia ne gra. 

A pá tria de Alen car, avil ta da por tão cons tan tes e hór ri das ce nas
do in fa man te trá fi co, ti nha ins pi ra do aos mais hu mil des fi lhos da ter ra,
in fe liz da fome e das he ca tom bes cli ma té ri cas, o ver bo sa gra do da musa de
Cas tro Alves, o po e ta dos es cra vos, en si nan do-lhes a in dig na ção hi per bó li ca
do seu ver bo fla me jan te: 

“Co lom bo fe cha as por tas dos teus ma res.” 
A car ga enor me do for mi do lo so co mér cio dos ma ga re fes – Caim

ar ro jou-se ar ro gan te so bre o frá gil gru po aven tu re i ro! 
Três ve zes a hi dra as so ber bou o in fan to Ho lo fer nes! Três ve zes

con se cu ti vas, den tro do mes mo mês, den tro da mes ma se ma na, (27, 30 e 31
de ja ne i ro de 1881) a bes ta-fera do trá fe go ne gro foi re cha ça da! E o pu gi lo
de va len tes cru za dos da abo li ção fez em cada vi tó ria um exér ci to de ade sões,
em cada exér ci to um povo ar ma do de pa tri o tis mo e in ven cí vel de de di ca ção,
den tro dos mu ros da opi nião da con vic ção e da ver da de, lím pi da e se re na
como au ro ras que nos ilu mi nam o cé re bro e o co ra ção, a alma e o sen ti men to
há sete dias! 

As ten ta ti vas do trá fi co, po rém, não ar re fe ce ram. A ca u sa dos
co bar des – a tra i ção e a in sâ nia do ego ís mo ar ro ja do in ven tou to dos os pla nos
de per fí dia e de mal da de! 

O com ba te de ci si vo de 30 de agos to de 1881 foi o úl ti mo gol pe
que de si lu diu os pro te to res e os fa ze do res do trá fi co. 

O pró prio go ver no de en tão ar mou-se con tra nós, con tra os anar -
quis tas! Então de sa ba ram to das as có le ra do Olim po. 

O ofi ci a lis mo ru giu o ex ter mí nio dos tres lou ca dos! 
Foi um com ba te ter ri vel men te de si gual! 
As tro pas, po rém, ti nham por nós a sim pa tia fer vo ro sa da ad mi -

ra ção e do res pe i to, que ins pi ram as ca u sas san tas! O go ver no que fa re ja va
sem pre san gue saiu ven ci do e des mo ra li za do nes sa luta que pro vo cou. A
idéia ven ceu ain da e a opi nião exul tou! 
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O in te gér ri mo ten. cel. co man dan te da for ça de li nha do pa trió ti co
ba ta lhão 15. de in fan ta ria, bri o so e no bre sol da do Fran cis co de Lima e Sil va, 
foi, por isso, acin to sa men te re mo vi do; o Dr. Fre de ri co Bor ges de mi ti do de
pro mo tor pú bli co da ca pi tal; de mi ti dos dois ofi ci a is da guar da ur ba na,
Fran cis co Fer re i ra do Vale e Fran cis co Cer que i ra Mano; ame a ça dos to dos os 
que de pen di am do go ver no, e em re ma te des sa opres são man dou-se vir
uma es qua dra da ma ri nha de guer ra para “pro te ger o trá fi co ou. bom bar de ar
a ci da de dos re vol to sos” 

Qu an do as sim caia a opres são mais in jus ta so bre a opi nião
ven ce do ra da gran de ca u sa co mum dos bra si le i ros, ca i am tam bém as pri -
me i ras mu ra lhas da Bas ti lha ne gra; e, em cada pe da ço da no i te que de sa ba va,
er gui am-se, á luz da igual da de pro mis so ra, os mu ni cí pi os li vres. 

Veio ain da o Cen tro Abo li ci o nis ta como for ça de re a ção con tra os
de mo li do res anar quis tas da ins ti tu i ção ab je ta le ga li za da.

Extra í do de GIRÃO, Ra i mun do. A Abo li ção no Ce a rá. For ta le za, 1956. Pág. 91
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114
DIS SO LU ÇÃO DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS (2)

114.1 - DISSOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
 E CONVOCAÇÃO DE OUTRA – 

DECRETO Nº 9.270 (3 SETEMBRO 1884) 

Usan do da atri bu i ção que me con fe re a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do
Impé rio, no art, 101, § 5., e ten do ou vi do o Con se lho de Esta do,
hei por bem dis sol ver a Câ ma ra dos De pu ta dos e con vo car ou tra, 

que se re u ni rá ex tra or di na ri a men te no dia 1º de mar ço do ano pró xi mo
vin dou ro. 

Fi li pe Fran co de Sá, do meu Con se lho, se na dor do Impé rio,
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha
en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 3 de se tem bro de 1884, 
63. da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. Fi li pe Fran co de Sá. 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1884. Tomo XLVII. Par te II. Pág. 430. 
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114. 2 - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL – 
DECRETO Nº 9.271 (3 SETEMBRO 1884) 

Con vo car para o dia 1º de mar ço do ano
pró xi mo vin dou ro a nova Assem bléia
Ge ral e de sig na o dia 1º de se tem bro do
cor ren te ano para se pro ce der, em todo o
Impé rio, a ele i ção de de pu ta dos.

Ten do por de cre to des ta data dis sol vi do a Câ ma ra dos De pu ta dos e
con vo ca do ou tra, que se re u ni rá ex tra or di na ri a men te no dia 1º de
mar ço do ano pró xi mo vin dou ro, hei por bem con vo car para o

mes mo dia a nova Assem bléia Ge ral, de sig nan do, de con for mi da de com o
art. 2º, § 3º, 2ª par te, da Lei nº 2.675 de 20 de ou tu bro de 1875 e com o art.
170, do De cre to nº 8.213 de 13 de agos to de 1881, o dia 1º de de zem bro do
cor ren te ano para se pro ce der, em todo o Impé rio, a ele i ção de de pu ta dos. 

Fi li pe Fran co de Sá, do meu Con se lho, se na dor do Impé rio,
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha
en ten di do e faça exe cu tar. Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 3 de se tem bro de 1884,
63. da Inde pen dên cia e do Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. Fi li pe Fran co de Sá 

Extra í do da Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1884. Tomo XLVII. Par te II. Pág. 430.
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115
DISCURSO DE JOAQUIM NABUCO, APRESENTANDO  À

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM NOME DA 
MAIORIA DO PARTIDO LIBERAL,

 PROJETO QUE PROPÕE NO BRASIL 
A FORMA  FEDERATIVA MONÁRQUICA

 (14 SETEMBRO 1885) 

O SR JOAQUIM NABUCO (Mo vi men to de aten ção)  – Agra de cen do
a esta au gus ta Câ ma ra a ur gên cia que me con ce deu, se rei o
pri me i ro, Sr. Pre si den te, a não ver nes se ato, por par te dos con -

ser va do res, dos pou cos con ser va do res, que ti ve ram a ge ne ro si da de de as so -
ci ar-se a ele, ou tra co i sa mais do que uma di fe ren ça en tre ad ver sá ri os que
se des pe dem na vés pe ra de uma ba ta lha. Da par te do Par ti do Li be ral, po rém,
esse ato sig ni fi ca a sua re so lu ção de, no mo men to em que o re cin to do
par la men to é ocu pa do pe las for ças do go ver no pes so al, de i xar urna gran de
ban de i ra na ci o nal como a da fe de ra ção plan ta da nas ame i as des te edi fí cio.
(Apo i a dos, mu i to bem. Apar tes.) 

Peço aos meus no bres co le gas que me fa çam a hon ra do seu si lên cio.
O as sun to que te nho de atra ves sar é tão gra ve que me im põe a

ne ces si da de de me dir cada urna de mi nhas pa la vras; é tal que re al men te
sin to como os ora do res an ti gos que a tri bu na é um lu gar sa gra do, por que
nes te mo men to es tou as su min do a ma i or res pon sa bi li da de que um bra si le i ro,
ho mem pú bli co ou par ti cu lar, pos sa tor nar so bre si a de to car na in te gri da de
do seu pais, para pe dir que ela seja re fun di da em um mol de di ver so da que le
que exis te des de que nos cons ti tu í mos em na ção in de pen den te. Com efe i to,
sr. pre si den te, ve nho pro por, nos li mi tes que te rei oca sião de jus ti fi car, a
fe de ra ção mo nár qui ca do Bra sil. Isto quer di zer que re vi ve hoje nes ta Câ ma ra
o pro je to que, em ou tu bro de 1831, o Par ti do Li be ral man dou ao Se na do, e
que ex pres sa a qua li da de do li be ra lis mo for te, más cu lo e pa trió ti co da ge ra ção
que fez o 7 de abril.



O ar ti go úni co des se pro je to di zia as sim em co me ço: 
“Os ele i to res de de pu ta dos á se guin te le gis la tu ra lhes con fe ri rão

nas pro cu ra ções es pe ci al fa cul da de para re for ma rem os ar ti gos da Cons ti tu i ção
que fo rem opos tos ás pro po si ções que se se guem: 1º) O go ver no do Impé rio 
do Bra sil será uma mo nar quia fe de ra ti va.” 

Foi esse pro je to que deu ori gem ao Ato Adi ci o nal (Apo i a dos) e é
subs tan ci al men te esse pro je to – por quan to as suas ou tras par tes ca bem to das
no vas to pla no de uma nova cons ti tu i ção fe de ral – que eu te nho a hon ra de
en vi ar à mesa as si na do pela ma i o ria do Par ti do Li be ral des ta Câ ma ra. 

Isso mos tra, sr. pre si den te, que ás gran des idéi as des ti na das ao
go ver no do mun do acon te ce o mes mo que a Jú pi ter in fan te: elas po dem ser
es con di das, quan do no ber ço, ás có le ras do po der que são cha ma das a
des tro nar um dia, po dem ter que pro cu rar re fú gio em al gum pon to obs cu ro 
da ter ra e em co ra ções hu mil des, e pre ci sar de que os cure tas lhe aba fem os
va gi dos com o es tron do dos seus es cu dos para que eles não se jam es cu ta dos;
mas no dia mar ca do pelo des ti no o novo po der há de apre sen tar-se em toda 
a sua for ça e vi ri li da de para re cla mar o im pé rio que lhe per ten ce. (Mu i to
bem!) 

Eu sin to ne ces si da de, sr. pre si den te, de res pon der a uma ob je ção,
que se es ti ves se no es pí ri to dos mem bros des ta casa, lhes pro i bi ria de pres tar
ás mi nhas pa la vras a aten ção de que pre ci so. 

A ob je ção é esta: “Mas por que vin des apre sen tar um pro je to
des ta mag ni tu de a uma Câ ma ra dis per sa?”. 

Faço-o, sr. pre si den te por que é um pro je to que, por sua na tu re za, 
não se re fe re mais a esta Câ ma ra, mas que ten de uni ca men te a fa zer com
que o pen sa men to co mum de tan tos li be ra is que po dem não vol tar a ela
so bre vi va nos nos sos ana is. (Apo i a dos.) 

O Sr. Mac-Do well – É uma ban de i ra para ele i ção.
O Sr. Adri a no Pi men tel – E que seja? É mu i to no bre. 
O Sr. Andra de Fi gue i ra – É uma pa ta co a da ele i to ral. (Há ou tros

apar tes.) 
O Sr. Le o pol do Cu nha – É sem pre uma ban de i ra ele i to ral mais

no bre do que a da re a ção. (Apo i a dos.) 
O SR JOAQUIM NABUCO – Faço-o para que o país sa i ba que

ha via nes ta le gis la tu ra um gru po nu me ro so de li be ra is dis pos tos a da rem
uma ba ta lha de ci si va em fa vor da idéia fe de ral, se esta Câ ma ra não ti ves se
sido dis sol vi da logo no seu pri me i ro ano de ses são. 

Faço-o fi nal men te para que o Par ti do Li be ral mos tre que ele
en tra na ad ver si da de com um pro gra ma de re or ga ni za ção na ci o nal que os
con ser va do res des ta vez não hão de po der fal si fi car, por que a mo nar quia
não lhes há de per mi tir, como fal si fi ca ram, com o mais vivo in te res se e
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cum pli ci da de dela, e esse ou tro pro gra ma de re or ga ni za ção so ci al, que o
abo li ci o nis mo le van tou no país. 

Até hoje se po dia su por, sr. pre si den te, pelo si lên cio re la ti vo que
re i na va em tor no des ta idéia, por ela não ter uma im pren sa sua, por não ha ver 
ho mens pú bli cos que com ela se iden ti fi cas sem, que a au to no mia lo cal ti nha 
mor ri do na cons ciên cia do país; mas o fato dela apa re cer hoje, re ves ti da das 
as si na tu ras da ma i o ria dos mem bros do Par ti do Li be ral des ta Casa, mos tra,
como eu dis se, que ela não mor reu de todo, e o eco imen so que o pro ce di -
men to do Par ti do Li be ral há de des per tar em to das as pro vín ci as, as qua is
vão com pre en der ago ra a ca u sa da sua atro fia en con tra rá mu i to mais
sim pa tia, mu i to mais en tu si as mo, que ro di zer mais in te res se, mu i to mais
ge ne ra li za do, do que en con trou esse imen so gri to a fa vor da eman ci pa ção
de uma raça es cra vi za da. 

Emer son, o gran de pen sa dor ame ri ca no, es cre veu uma vez es tas
pa la vras: 

“Cada re vo lu ção, por ma i or que seja, é no co me ço ape nas uma
idéia no es pí ri to de um só ho mem.” 

A fe de ra ção é uma re vo lu ção con tra as ve lhas tra di ções mo nár -
qui cas e con tra as mo der nas tra di ções la ti nas; mas se ria im pos sí vel di zer no 
es pí ri to de que ho mem essa idéia des pon tou em nos sa His tó ria. O que sa be mos
é que ela a ilu mi na toda e que pode apon tar não só para os ca da fal sos dos
seus már ti res, mas tam bém para o cam po da ba ta lha de seus he róis, para
mos trar que ela foi irmã gê mea da in de pen dên cia; e que se a in de pen dên cia 
ao tri un far pro cu rou es ma gá-la no ber ço, è por que foi fe i ta sob uma for ma
de go ver no, que, por edu ca ção er rô nea e pre con ce i tos an ti gos, re pe le ins tin -
ti va men te a au to no mia lo cal. (Apo i a dos.) 

De fato, sr. pre si den te, ao pas so que o abo li ci o nis mo, com ra ras
ex ce ções, è um fe nô me no re cen te em nos sa His tó ria, a fe de ra ção é um fe nô -
me no do nos so pas sa do todo. Nós a en con tra mos no cres ci men to gra du al e
len to do nos so país, en con tra mo-la as so ci a das às an ti gas ca pi ta ni as, en con -
tra mo-la an tes da in de pen dên cia, e a des pe i to dela, du ran te todo o pri me i ro 
re i na do, du ran te toda a re gên cia e para per dê-la de vis ta è pre ci so atra ves sar
os 45 anos des te re i na do, em que a cen tra li za ção se aper fe i ço ou e fez de sa -
pa re cer com ple ta men te da su per fí cie o es pí ri to que avi ven ta toda a His tó ria 
bra si le i ra. 

Com efe i to, sr. pre si den te, as idéi as fe de ra is acom pa nham em
toda ela as es pe ran ças de eman ci pa ção na ci o nal. A in de pen dên cia foi fe i ta a 
fa vor de las, à som bra de las, mas a Cons ti tu i ção ou tor ga da pelo Impe ra dor
aba fou-as des de o co me ço. A essa Cons ti tu i ção res pon de ram na tu ral men te
mo vi men tos como a Con fe de ra ção do Equa dor, su pri mi do nas exe cu ções
de Per nam bu co e do Ce a rá; mas o sen ti men to lo cal, in dis tin to e in cons ci en te,
como to dos os for tes sen ti men tos po pu la res, não mor reu ain da des sa vez:
D. Pe dro I en con trou-o na sua vi a gem ao Rio Gran de do Sul, pres sen tiu-o
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na re per cus são que teve em todo o país a que da de Car los X, fu giu di an te
dele em Ouro Pre to, até ser es ma ga do por ele, no cam po de San ta na, sem
sa ber quem o der ri ba va, na tar de de 6 de abril. 

Esta é a his tó ria do nos so pri me i ro re i na do. Com a re gên cia, com 
a me no ri da de do Impe ra dor, com esse en sa io de re pú bli ca, viu-se na tu ral -
men te um ver da de i ro caos, e este caos não foi mais do que a in va são do
par ti cu la ris mo con tra o jugo da nova me tró po le, trans por ta da de Lis boa
para o Rio, con tra o sis te ma todo da nos sa co e são po lí ti ca que, por ser de
for ça e de au to ri da de so men te, ain da não ti nha pro du zi do a ver da de i ra
uni da de na ci o nal. 

O Ato Adi ci o nal, con ces são fe i ta às ten dên ci as da opi nião, não
sa tis fez ás ne ces si da des pro vin ci a is; o Rio Gran de do Sul le van tou a ban de i ra 
da re pú bli ca; en tre tan to, ape nas foi lei do Esta do, os con ser va do res da
mo nar quia, que já se pre pa ra vam para o fu tu ro re i na do, en ten de ram de ver
inu ti li zá-lo, in ter pre tan do-o, e o in ter pre ta ram qua se sem re sis tên cia. Nes te
dia mor reu a au to no mia. (Apo i a dos.) No dia em que por te le gra ma o Sr.
Vis con de dc Pa ra na guá sus pen deu os im pos tos pro vin ci a is de Per nam bu co, 
não foi a au to no mia que mor reu: nes se dia ape nas pode-se ver que o es pí ri to
lo cal não ti nha po di do so bre vi ver à anu la ção das con quis tas da re gên cia.
(Apo i a dos.) 

Pois bem, sr. pre si den te, nós li be ra is en ten de mos que che gou o
tem po de pa rar nes se ca mi nho e que é ur gen te vol tar às for mas an ti gas e
pri mi ti vas do de sen vol vi men to na tu ral do Bra sil. 

Pelo que me diz res pe i to pes so al men te, se até hoje me te nho
par ti cu lar men te iden ti fi ca do com a idéia abo li ci o nis ta, en ten do que é che -
ga da a oca sião de co me çar uma ou tra pro pa gan da, para que não acon te ça
com as pro vín ci as o mes mo que acon te ceu com os es cra vos. 

Com efe i to, sr. pre si den te, por mais agra dá vel que seja, para as
re cor da ções de toda a nos sa vida, po der mos re co nhe cer que nós, abo li ci o -
nis tas, che ga mos a tem po de apres sar o mo vi men to na ci o nal, por tal for ma
que o bra si le i ro, que an ti ga men te olha va para o dia da li ber ta ção com ple ta
do ter ri tó rio como um so nho ape nas do seu pa tri o tis mo, pode hoje con tar o
in ter va lo que nos se pa ra dele por al guns anos pres tes a pas sar; so mos tam bém 
obri ga dos a con fes sar que o abo li ci o nis mo apa re ceu uma ge ra ção mais tar de
do que era pre ci so, para im pe dir a es cra vi dão de com ple tar a sua obra. Essa 
obra está con su ma da, nas pro vín ci as como no ca rá ter na ci o nal, na for tu na
do Esta do como em toda a nos sa vida pú bli ca e pri va da; e é re la ti va men te
qua se que um fato in sig ni fi can te que os úl ti mos es cra vos se jam ago ra
con ver ti dos em di vi da per pé tua do Bra sil, por que as con se qüên ci as pi o res
da es cra vi dão já fo ram to das pro du zi das, e nós por sé cu los ain da te re mos
esse ví cio em nos sa cons ti tu i ção so ci al. 

Mas, por isso mes mo é pre ci so que em to das as ou tras ca u sas da
atro fia e da de ca dên cia na ci o nal, o par ti do da re for ma che gue a tem po; e,
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por tan to, nes te mo men to, em que ain da é pos sí vel sal var o fu tu ro das
pro vín ci as, o Par ti do Li be ral está no seu pos to, que ren do le var ao fim si mul -
ta ne a men te as duas gran des re for mas, que são uma o com ple men to da ou tra,
que se as so ci am en tre si, que se dão for ça mu tu a men te, e que re pre sen tam
jun tas esse ide al na ci o nal de uma pá tria re cons ti tu í da. (Mu i to bem!) 

Se nós, que so mos abo li ci o nis tas por que so mos pa tri o tas, nós
con de nás se mos a ter as nos sas vis tas per pe tu a men te vol ta das para o so fri -
men to dos es cra vos e para os su plí ci os da es cra vi dão, te ría mos aban do na do 
uma par te prin ci pal do nos so de ver para com esta pá tria, que é tam bém o
es cra vo, que é prin ci pal men te o es cra vo, en quan to ele foi o mais so fre dor
de to dos nós, mas que não é so men te ele. 

A pro pa gan da fe de ral não di mi nui, pelo con trá rio es ti mu la o
mo vi men to abo li ci o nis ta . É na emu la ção das pro vín ci as que o abo li ci o nis mo
tem en con tra do o seu prin ci pal fa tor. (Apo i a dos) 

Foi a emu la ção do Ama zo nas pela ini ci a ti va do Ce a rá, foi a emu -
la ção do Rio Gran de do Sul que cons ti tu í ram os prin ci pa is ele men tos da
li ber ta ção do nos so solo, ao pon to de se po der pi sar em três pro vín ci as sem
medo de en con trar a som bra da es cra vi dão. (Apo i a dos.) 

Mas exa ta men te, em hon ra e pelo in te res se des ses es cra vos, cu -
jos fi lhos, se não pro xi ma men te eles mes mos, hão de ser ci da dãos bra si le i -
ros, é que nos cum pre apre sen tar me di das que aca u te lem a sor te des ta pá -
tria, que não per ten ce a ge ra ção de hoje, que per ten ce mais às ge ra ções fu -
tu ras; que não tem só pre sen te, que tem uma du ra ção in de fi ni da e que por tan -
to, è as sim um de pó si to de hon ra, ain da mais do que um pa tri mô nio. 

Pos so di zer de mim mes mo, sr. pre si den te, que nas ci abo li ci o nis ta.
É esta a con ver gên cia de to das as mi nhas idéi as e sen ti men tos. A es cra vi dão 
não a dis cu to. 

Qu an do mes mo uma gran de na ção fos se obri ga da a re nun ci ar a
toda a sua pros pe ri da de, a vi ver na po bre za mon te ne gri na, ain da as sim era
de ver dela aban do nar e sol tar os seus es cra vos: per se ve rar em um ato que a 
pró pria cons ciên cia nos diz ser um cri me, um rou bo, pode ser a mo ral in te -
res se i ra do cre dor in sa ciá vel, mas não será a mo ral ho nes ta do de ve dor
cons ci en ci o so.

Com a fe de ra ção, po rém, deu-se em mim o con trá rio. Eu não
nas ci fe de ra lis ta; tor nei-me por um pro ces so de con ver são len ta. A evi dên cia
mo ral que o abo li ci o nis mo teve sem pre para mim e que nun ca se em pa nou
em meu es pí ri to, in fe liz men te a idéia pro vin ci al não a teve; ain da hoje,
com pa ran do os pe ri gos e as van ta gens dos dois sis te mas o sal do lí qui do é
mu i to di fí cil de apu rar e é pre ci so um pro ces so do es pí ri to mu i to des pren -
di do de to dos os pre con ce i tos, que eu vejo pro fun da men te en ra i za dos no
gê nio, por exem plo, do Sr. Andra de Fi gue i ra, para ter-se uma per cep ção
cla ra das ne ces si da des atu a is. 
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O Sr. Andra de Fi gue i ra – Para mim, es tão sa tis fe i tas pelo Ato Adi -
ci o nal: exe cu te mo-lo.

O SR JOAQUIM NABUCO – Entre as duas pro pa gan das dava-se 
a se guin te di fe ren ça: ao pas so que a mar cha e a di re ção do país era no sen ti do
abo li ci o nis ta, de for ma que mes mo sem a lei de 28 de se tem bro, den tro de
um pra zo lon go, é cer to, o país te ria aban do na do vo lun ta ri a men te a es cra -
vi dão, pe dir a fe de ra ção, ou me lhor a in de pen dên cia das pro vín ci as, era ir
de en con tro ver da de i ra men te a to das as ca u sas que têm con so li da do o país
na sua po si ção atu al, a to das as in fluên ci as que o tem di ri gi do, a todo o pro -
ces so da seu de sen vol vi men to de po is da in de pen dên cia, e até a essa mes ma 
aqui es cên cia das pro vín ci as, que jà se sa tis fa zem com o pa pel de sim ples
de pen dên ci as do Impé rio. 

O Bra sil cres ceu, sr. pre si den te, quem es tu dar a sua His tó ria
verá, de um modo mu i to di ver so, an tes da in de pen dên cia, da que le pelo
qual está ago ra a se de sen vol ver. Se pos so ser vir-me de uma com pa ra ção
as tro nô mi ca, di rei que nós cres ce mos como co me tas que se di ri gis sem,
in de pen den tes nos seus mo vi men tos, para uma gran de ne bu lo sa tran so ceâ -
ni ca. Ha via uma sé rie de for ças cen trí fu gas que so li ci ta vam as ca pi ta ni as e
pro vín ci as no seu de sen vol vi men to in ter no, ao pas so que elas obe de ci am
to das àque le mo vi men to de trans la ção, que era o úni co mo vi men ta ge ral.
De po is da in de pen dên cia, po rém, as pro vín ci as fun di ram-se em uma mas sa 
com pac ta, e não são ou tra co i sa mais do que a vas ta su per fí cie de um cor po
com um cen tro úni co, não ten do ou tro mo vi men to se não o de ro ta ção em
tor no dele. 

É essa trans for ma ção que nos pa re ce no ci va e fa tal; nós en ten de mos
ser ur gen te al te ar este mo vi men to, fa zer com que as pro vín ci as não gi rem
em tomo do eixo do Impé rio, mas do seu pró prio eixo, que o de sen vol vi -
men to não seja so men te do tron co, mas dos ra mos; que o cres ci men to seja
por ex pan são e não por aglo me ra ção. 

Ora, este efe i to, sr. pre si den te, so men te a fe de ra ção pode de ter -
miná-la; so men te ela pode lo ca li zar o san gue onde ele for pro du zi do;
somente ela pode dar vida ao nos so ter ri tó rio, as so ci ar o ho mem com o
solo, em vez de oca si o nar, o que a cen tra li za ção tem fe i to – esta hi per tro fia do
centro, pior das do en ças na ci o na is. 

Di ver sos pro je tos têm sido apre sen ta dos nes ta casa, di ver sos pla nos
têm sido cons tan te men te apre sen ta dos na im pren sa, mas não há me di das
par ci a is de au to no mia que al can cem o fim que nós te mos em vis ta. To das es -
sas me di das con cor ri am ape nas para ex tir par os ví ci os me no res des se sis te -
ma de fe i tu o so. So men te a in de pen dên cia real de cada pro vín cia, den tro da
sua ór bi ta, den tro de tudo aqui lo que não for pre ci so que ela ceda a bem
da uni da de do Esta do, pode im pe dir a ru í na pre ma tu ra do vas to todo na ci -
o nal pela atro fia de cada uma de suas gran des re giões. 
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Há qua tro ra zões para que a in de pen dên cia das pro vín ci as se
im po nha ao es pí ri to de to dos os bra si le i ros. 

Há em pri me i ro lu gar, só por si su fi ci en te, a ra zão das dis tân ci as
enor mes que as se pa ram. Há em se gun do lu gar a di ver si da de de in te res ses, 
di ver si da de so bre a qual se ria ri dí cu lo in sis tir, por que é tão ab sur do sus ten -
tar-se a iden ti da de de in te res ses do povo que ha bi ta as mar gens do Ama zo nas 
e do que ha bi ta as mar gens do Pa ra ná, como afir mar-se que não são di fe -
ren tes os in te res ses da cos ta da Grã-Bre ta nha e os da cos ta do Mar Ne gro. 

Há uma ter ce i ra ra zão, e é que, en quan to o go ver no das pro vín ci as
for uma de le ga ção do cen tro, ele não po de rá ser ver da de i ra men te pro vin ci al. 

Há ain da quar ta ra zão, que é a im pos si bi li da de de im pe dir, sem
a au to no mia ab so lu ta, a ab sor ção das pro vín ci as pelo Esta do, cada vez ma i or,
por que, quan to mais o or ga nis mo cen tral se de pa u pe rar, exa ta men te, na ra zão 
da fra que za que ele im põe às pro vín ci as, tan to mais os re cur sos pro vin ci a is
se rão ab sor vi dos pelo eu co le ti vo cha ma do Esta do. 

Cada uma des tas ra zões cons ti tui, sr. pre si den te, um fun da men to
de di re i to, com o qual o le gis la dor se ria obri ga do a de cre tar a fe de ra ção
bra si le i ra; mas, uni das, elas for mam um con jun to de sen ti men to na ci o nal
como ne nhum povo que até hoje te nha to ma do ar mas pela sua in de pen dên -
cia e pela sua au to no mia, apre sen tou na his tó ria nem mais le gí ti mo, nem
mais ur gen te, nem mais vi tal. (Apo i a dos.) 

To me mos pri me i ro con jun ta men te a dis tân cia e a di ver si da de de 
in te res ses, que eu dis se se rem uma e a mes ma co i sa. 

So bre este úl ti mo pon to é inú til in sis tir par ti cu lar men te. 
Não é pre ci so a uma Câ ma ra como esta de mons trar que os in te -

res ses da ba cia do Ama zo nas são di ver sos dos da ba cia do S. Fran cis co, dos
da ba cia do Rio da Pra ta. 

Bas ta olhar para o mapa-mún di para ver-se que o Bra sil é país
que não pode ter uma ad mi nis tra ção cen tra li za da. (Apo i a dos.) Oito mi lhões
de qui lô me tros qua dra dos for mam uma su per fí cie que, só por não ser
po vo a da, não ex clui des de logo a idéia de uma na ci o na li da de úni ca. 

Qu an do este imen so ter ri tó rio es ti ves se todo li ga do en tre suas
par tes, como os Esta dos Uni dos, pe los va po res, pela ele tri ci da de e pe las
es tra das de fer ro, ain da as sim as suas di men sões só por si to ma ri am re vol -
tan te essa con cen tra ção de todo os re cur sos e de to das as ne ces si da des em
um pon to úni co.

Mas to dos sa bem o que se pas sa en tre nós: não há, nem pode ha ver 
es ses te lé gra fos, es ses ca mi nhos de fer ro e es ses va po res. O nos so país apre -
sen ta, em uma enor me par te, uma re gião qua se des co nhe ci da. 

O Sr. Aris ti des Spí no la – Pode di zer com ple ta men te des co nhe ci da. 
O SR. JOAQUIM NABUCO – De um pon to, a 23 gra us ao sul do

equa dor e que ser ve de me ri di a no ao país, par tem para os li mi tes da Ve ne -
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zu e la, para os li mi tes do Peru, para os li mi tes da Bo lí via, para os li mi tes do
Pa ra guai, para os li mi tes da Con fe de ra ção Argen ti na e para os li mi tes do
Esta do Ori en tal, os úni cos fios con du to res da ati vi da de na ci o nal. 

É esse o pe que no cen tro que ser ve de cé re bro a esse in co men su -
rá vel todo: é como se ti ves sem adap ta do, sr. pre si den te, o co ra ção de uma
rã ao cor po de um ele fan te, a mus cu la tu ra de um pom bo ás asas de uma
águia. É esse o nos so sis te ma so ci al con tra o qual pro tes ta a pró pria ge o gra fia
do Impé rio e cujo po der plás ti co é trans mi ti do não ain da pela ele tri ci da de e 
pelo va por, mas nos sur rões dos ser ta ne jos, no fun do das ca no as dos ín di os
e cos tas de mu las, atra vés dos imen sos em ba ra ços da nos sa na tu re za fí si ca.
É um sis te ma con tra o qual pro tes ta o pe rí me tro dos nos sos oito mil qui lô -
me tros de cos ta, jun to ao imen so cur so do Ama zo nas, li gan do-se ao cur so
do Ma de i ra, des cen do pelo do Pa ra guai, e fe chan do-se no mar pelo Pa ra ná
e pelo Pra ta. E isso de sen vol vi do do moda o mais va ga ro so, por que a nos sa
bu ro cra cia se move por um ter ri tó rio des sa di men são atra vés do pro tes to
da fre qüên cia das nos sas ser ras, do re le vo do nos so solo, da lar gu ra dos
nos sos rios, das nos sas la go as, das nos sas flo res tas vir gens, do nos so imen so
pla nal to in te ri or, em uma pa la vra, da for ma ção fí si ca de um país onde re al -
men te o ho mem até hoje só con se guiu es tra gar a na tu re za, mas ain da não
con se guiu pos sui-la, nem aper fe i çoá-la. 

O Sr. Adri a no Pi men tel – Apo i a do. 
O SR. JOAQUIM NABUCO – To me mos o Ama zo nas por ba i xo e

aci ma do Equa dor. Se eu pro var que esse sis te ma não ser ve para o Ama zo nas,
te rei pro va do a mi nha tese, e tê-la-ei igual men te pro va do se o con se guir
mos trar que ele não ser ve para Mato Gros so. 

É di fí cil cal cu lar a gran de za do vale do Ama zo nas, po rém ela
pode ser ima gi na da pelo me di ter râ neo que o atra ves sa. Le rei à Câ ma ra que
um sá bio na tu ra lis ta, o Sr. Agas siz, ob ser vou so bre a cen tra li za ção de todo
aque le vale: (Lê.)

 “A de li mi ta ção atu al das pro vín ci as do Pará do Ama zo nas”,
es cre ve Agas siz, “é in te i ra men te con tra a na tu re za. O vale todo é cor ta do
em duas par tes de alto a ba i xo, de for ma que a me ta de in fe ri or fica fa tal -
men te opos ta ao li vre de sen vol vi men to da me ta de su pe ri or, o Pará tor na-se 
o cen tro de tudo por as sim di zer, es go ta toda a re gião sem ve ri fi car o in te rior,
e o gran de rio, que de via ser uma es tra da in ter pro vin ci al, toma-se um cur so 
d’água lo cal. Su po nha mos por um ins tan te que, pelo con trá rio, o Ama zo nas,
as sim como o Mis sis si pi, se tor ne o li mi te en tre uma sé rie de pro vín ci as
au tô no mas, si tu a das nas suas duas mar gens; que na ver ten te me ri di o nal
te nha mos, da fron te i ra do Peru ao Ma de i ra, a pro vín cia de Tefé, do Ma de i -
ra ao Xin gu a pro vín cia de San ta rém, e que a pro vín cia do Pará seja re du zi -
da ao ter ri tó rio com pre en di do en tre o Xin gu e o Oce a no, acres cen tan -
do-se-lhe a Ilha de Ma ra jó, cada uma des sas di vi sões, sen do ao mes mo tem -
po li mi ta da e atra ves sa da por gran des rios, as se gu rar-se-ia a toda a re gião
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uma ati vi da de du pla, pela con cor rên cia e emu la ção nas ci da de in te res ses
dis tin tos. Da mes ma for ma, se ria pre ci so que os ter ri tó ri os si tu a dos ao nor te 
fos sem di vi di dos em vá ri as pro vín ci as in de pen den tes: a de Mon te Ale gre,
per exem plo, indo do Oce a no ao Rio Trom be tas; a de Ma na us en tre o Trom -
be tas e o Rio Ne gro, e tal vez a de Ja pu rá, com pre en den do toda a re gião sel -
va gem en tre o Rio Ne gro e o So li mões.”

O Sr. Mac-Do well – É uma ge ne ro sa as pi ra ção do sá bio vi a jan te;
po rém, se V. Exa. co nhe ces se a lo ca li da de, ve ria quan to ele exa ge rou. 

O SR. JOAQUIM NABUCO – V. Exa. pro í be-me de to car nes se
as sun to por que não co nhe ço a lo ca li da de. Eis aí, sr. pre si den te, um ar gu -
men to a meu fa vor. Ocu po-me com es tes as sun tos do vale do Ama zo nas
des de mu i to; des de me ni no a gran de za des sa re gião e as suas ma ra vi lhas
fas ci na ram-me o es pí ri to e a ima gi na ção, eu te nho lido qua se tudo o que há
es cri to so bre a na tu re za e o es ta do atu al des se ad mi rá vel ter ri tó rio, e en tre -
tan to o no bre de pu ta do jul ga-me in ca paz de for mar ju í zo a res pe i to. Mas, a
ser as sim, não vê ele pra ti ca men te de mons tra do que a sua pro vín cia não
pode ser go ver na da de tão lon ge por uma Câ ma ra com pos ta de ho mens
como eu? (Apo i a dos. Mu i to bem!) 

O Sr. Mac-Do well – Não dis se isto. Não pos so in ter rom pê-lo, do
con trá rio, mos tra ria que V. Exa não co nhe ce as lo ca li da des de que está fa lan do. 

O SR. JOAQUIM NABUCO – Não es tou fa lan do de lo ca li da des,
es tou ape nas len do as pa la vras de Agas siz 

O Sr. Mac-Do well – Não faço in jus ti ça a V. Exa. mas V. Exa não
co nhe ce a ge ne ro sa as pi ra ção do Sr. Agas siz Não era mais do que uma
as pi ra ção do fu tu ro. Ele não po dia pre ten der que lo ca li da des pe que nas se
pu des sem con ver ter em pro vín ci as. (Apo i a dos e apar tes.) 

O SR. JOAQUIM NABUCO – Sr. pre si den te, a idéia que o no bre
de pu ta do aca ba de ex pres sar é exa ta men te a idéia que mais per ni ci o sa tem
sido àque la re gião, e que foi e con ti nua a ser a ca u sa de todo o atra so na ci o nal.

A idéia é esta des de que um ter ri tó rio é novo e pou co po pu lo so,
é mes mo vir gem, é in di fe ren te à na tu re za da se men te que se lan ça nele.
(Apo i a dos.)

Esta tem sido a ca u sa do mau de sen vol vi men to na ci o nal todo, e
mu i to es pe ci al men te a ca u sa do atra so e do mau de sen vol vi men to do vale
do Ama zo nas 

Mas con ti nua Agas siz: 
“Não se de i xa rá de ob je tar-me que tal mu dan ça acar re ta ria a cri a ção

de um es ta do-ma i or ad mi nis tra ti vo des pro por ci o nal ao efe ti vo atu al da
po pu la ção. Mas o go ver no des sas pro vín ci as, qual quer que fos se o nú me ro
dos seus ha bi tan tes, po de ria ser or ga ni za do como o dos ter ri tó ri os que
en tre nós são o em brião dos es ta dos; ele es ti mu la ria as ener gi as lo ca is e
de sen vol ve ria os re cur sos, sem es tor var a ação do go ver no cen tral. De ma is,
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quem es tu dou bem o fun ci o na men to do sis te ma atu al no vale do Ama zo nas 
deve es tar con ven ci do de que, lon ge de pro gre di rem, to das as ci da des fun -
da das há um sé cu lo nas mar gens do gran de rio e dos seus tri bu tá ri os en tra ram 
em ru í na e de ca dên cia. E isso sem con tes ta ção pos sí vel o re sul ta do da
cen tra li za ção no Pára de toda a ati vi da de real da re gião in te i ra." 

Aí está, sr. pre si den te, na opi nião de um sá bio emi nen te, que
co nhe cia pra ti ca men te tam bém as van ta gens da des cen tra li za ção, por que
su í ço de nas ci men to mor reu ci da dão dos Esta dos Uni dos, o efe i to pro lon ga do
da cen tra li za ção en tre nós, e note V. Exa que ele apon ta as des van ta gens
tão-so men te da con cen tra ção da ati vi da de do Ama zo nas na sua ca pi tal do
Pará. Ima gi ne-as ago ra a cen tra li za ção nes ta cor te das duas pro vín ci as, a
pro vín cia su se ra na e a pro vín cia tri bu tá ria. 

Mas que ro ain da to mar em con si de ra ção o apar te do no bre de pu ta -
do o Sr. Mac. Do well. Qu an do fiz par te des ta Câ ma ra na pri me i ra le gis la tu ra,
sen ti-me obri ga do, sr. pre si den te, a com ba ter um pro je to de lei que apro va va 
um con tra to fe i to pelo go ver no, con ce den do o vale da Xin gu a al guns par ti -
cu la res. Esse sim ples con tra to mos tra exa ta men te qual è o es ta do ain da da
nos sa ad mi nis tra ção po lí ti ca. Doze anos de po is da aber tu ra do Ama zo nas o 
go ver no do Rio de Ja ne i ro do a va nas suas mar gens um im pé rio a uma
com pa nhia. Nós ain da não sa í mos do re gi me dos do na tá ri os, não sa í mos
ain da do re gi me das anti gas me tró po les. ain da é pos sí vel a um go ver no
dis tan te fa zer con ces sões de ter ri tó ri os em que se po de ria fun dar um país
como a Fran ça, ter ri tó ri os que ele não co nhe ce, que nun ca man dou ex plo rar 
e com o qual tem tan ta re la ção qua se como o go ver no in glês com a ilha de
Bor néu. (Apo i a dos.) 

So men te o pa tri o tis mo ro mân ti co do nos so tem po, em que a
idéia de in de pen dên cia, de au to no mia, tem per tur ba do tan tas ima gi na ções,
po de ria fa zer acre di tar ao Pará que ele se go ver na a si mes mo por que man da
seis de pu ta dos e três se na do res ao Rio de Ja ne i ro! 

As di fe ren ças são es sas: os prin cí pi os hoje são li be ra is, ao pas so
que an ti ga men te eram os prin cí pi os da obe diên cia pas si va. Te mos hoje di re i -
tos cons ti tu ci o na is, ao pas so que não tí nha mos se não as di re i tos das or de na -
ções. Mas quan to à au to no mia, a ver da de é que o Pará é go ver na do de fora
do mes mo modo por um po der es tra nho, que nun ca lá pôs o pé, e que tem
tan to co nhe ci men to das suas ne ces si da des, das suas as pi ra ções e das suas
ten dên ci as como ti nha o go ver no de Lis boa. (Apo i a dos.) 

O Sr. Can tão – Agra de ço mu i to a V. Exa por ter-se ocu pa do de
mi nha pro vín cia no seu pro je to. 

O SR. JOAQUIM NABUCO – E V. Exa apóia o que es tou di zen do. 
O Sr. Can tão – Agra de ço a sua boa von ta de. 
O SR. JOAQUIM NABUCO – Se não me apóia, a pro vín cia não

lhe agra de ce rá o seu apar te ela, es tou cer to, tem sede do go ver no pró prio, e
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sen te, co lo ca da de ba i xo do Equa dor, que não pode ser go ver na da do tró pi co
de ca pri cór nio. Mas, sr. pre si den te, se V. Exa pas sar do Pará para Mato
Gros so, pro vín cia que é re pre sen ta da por seu dis tin to ir mão, verá que é
pre ci so tam bém mu i ta su pers ti ção cons ti tu ci o nal da par te do povo de Mato 
Gros so para su por que se go ver na a si pró prio, só por que man da a Câ ma ra
dois re pre sen tan tes, um dos qua is diz não, quan do o ou tro diz sim, e que
por con se qüên cia se anu lam. (Ri sos.) 

A pro vín cia de Mato Gros so é uma pro vín cia cuja his tó ria é a
me lhor de mons tra ção do sis te ma ab sur do de cen tra li za ção que nos rege. 

Para che gar a ela é pre ci so atra ves sar, se não as águas, pelo me nos
as ban de i ras, de qua tro es ta dos di fe ren tes: è pre ci so atra ves sar o Esta do
Ori en tal, a Re pu bli ca Argen ti na, as águas es tre i tas do Pa ra guai e a mar gem
da Bo lí via. A guer ra do Pa ra guai veio mos trar que aque la pro vín cia nos po dia
ser ar re ba ta da sem por mu i to tem po se quer cons tar na Cor te que ela nos
fu gia das mãos. Entre tan to, è nes tas con di ções, é den tro das nos sas leis atu a is,
que se en ten de que a pro vín cia de Mato Gros so é go ver na da por si mes ma. 

Uma ob ser va ção ain da, sr. pre si den te, com as imen sas dis tân ci as 
des te país, com a dis tân cia de dois me ses que eu su po nho que se gas ta
da qui a Ta ba tin ga, e de um mês da qui a Cu i a bá, a sa ber três me ses de vi a gem
con ti nua, e isso nas me lho res con di ções, como é que se pode ul ti mar o mais 
pe que no ne gó cio que de pen da de Ta ba tin ga e de Cu i a bá, como par tes do
mes mo Impé rio? Não se pode cal cu lar em me nos de oito me ses ou um ano,
e pode um país ser go ver na do as sim, quan do tem es tas dis tân ci as en tre os
seus di ver sos pon tos? 

O Sr. Au gus to Fle u ri – A pro vín cia de Mato Gros so por cer to não
está con ten te com esse sis te ma e apo i a rá com en tu si as mo o Par ti do Li be ral
nes ta nova as pi ra ção. 

O Sr. Mac-Do well – A fe de ra ção atri bui a de fe sa ex ter na a cada
uma das pro vín ci as. Se não é as sim, a ob je ção de V. Exa. cai por ter ra. 

O SR. JOAQUIM NABUCO – A mi nha ob ser va ção não se re fe re
à uni da de do Impé rio, á de fe sa ex ter na, que, por sua na tu re za, dada a ex ten são
do ter ri tó rio, tem que ser cen tra li za da. Nis so cada pro vín cia ga nha a pro je ção
do Impé rio, o au xí lio de to das as ou tras. Falo, po rém, do que é so men te
pro vin ci al e não in te res sa à in te gri da de do ter ri tó rio. 

Mas o atu al sis te ma é tão ab sur do, para o Ama zo nas e para o
Pará, como para a Rio Gran de do Sul. 

Não sei, sr. pre si den te, quem nes ta Câ ma ra, ex ce to os mem bros
da ban ca da rio-gran den se, pode ter a pre ten são de go ver nar de tão lon ge,
por si ou por meio de um mi nis tro de Esta do, uma pro vín cia como o Rio
Gran de, cuja apro xi ma ção do Pra ta, cuja pro du ção, cujo cli ma, cuja imi gra ção
cons ti tu em pro ble mas com ple ta men te di ver sos da que les que são agi ta dos nes ta 
Cor te, e que têm ne ces si da de de go ver no pró prio e ver da de i ra au to no mia, para 
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pro mo ver seus in te res ses, for mar as suas mi lí ci as, avi ven tar o seu pa tri o tis -
mo, e por meio de leis adi an ta das que o seu es pi ri to li be ral ace i ta, atra ir a imi -
gra ção eu ro péia, con se guin do as sim, um cres ci men to pa ra le lo ao do Rio da
Pra ta, o que se ria mais uma ga ran tia de paz e mais um laço de união en tre
as duas de mo cra ci as li mí tro fes. (Apo i a dos.)

É pre ci so con fi ar de ma is em nos sa ig no rân cia com re la ção á to po -
gra fia, à eco no mia, e a to das as con di ções di ver sas do Impé rio, para se nos
di zer que de ve mos es tar sa tis fe i tos e con si de rar ga ran ti dos o de sen vol vi -
men to e os in te res ses de cada uma das pro vín ci as com a cen tra li za ção da
vida ati va do país. 

A au to no mia, sr. pre si den te, eis o gran de in te res se de todo ele;
(Apo i a dos) o in te res se des sas pro vín ci as no vas, onde es tão sen do lan ça das as 
pri me i ras se men tes da po pu la ção do fu tu ro, e o in te res se des sas ou tras
pro vín ci as, como a do Ce a rá, onde o an ti go sis te ma já pro du ziu to dos seus
per ni ci o sos efe i tos. É o in te res se das pro vín ci as po bres, que têm de fa zer
imen sos sa cri fí ci os para sus ten ta rem a sua or ga ni za ção, como das pro vín ci as
ri cas, que se ga bam de es ta rem sus ten tan do as ou tras. (Apo i a dos.) É o in te -
res se das pro vín ci as do Rio Gran de da Sul, San ta Ca ta ri na e Pa ra ná, onde
pre do mi na a po pu la ção bran ca, como das pro vín ci as do Ama zo nas, onde
pre do mi na a po pu la ção ca bo cla como das pro vín ci as onde pre do mi na a
po pu la ção mes ti ça. É o in te res se da re gião atlân ti ca, da re gião ama zô ni ca,
da re gião pla ti na e do vas to in te ri or do país. 

Ne nhu ma pro vín cia, por mais com pro me ti da que es te ja, será
sa cri fi ca da pela au to no mia. A pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, por exem plo,
que se su põe er ra da men te in te res sa da na cen tra li za ção, te ria um fu tu ro
gran di o so, uma vez or ga ni za da em pro vín cia au tô no ma. 

O Sr. Le o pol do Cu nha – É do in te res se de to dos. 
O Sr. Jo a quim Pe dro – De to dos os bra si le i ros. 
O Sr. To más Pom peu – To dos es tão de acor do. 
O Sr. Jo a quim Pe dro – To dos sen tem essa ne ces si da de mas nem

to dos têm a co ra gem para dizê-lo. 
O Sr. Mac-Do well – Eu que ria ver como se sus ten ta ri am no tem po

de seca al gu mas pro vín ci as que vi vem do or ça men to ge ral. 
O Sr. To más Pom peu – Isso não im pe de a fe de ra ção.
O Sr. Le o pol do Cu nha – É pre ci so ti rar-nos essa tu te la.
O Sr. Fran ça Car va lho – A mi nha pro vín cia não pode de i xar de

apla u dir se me lhan te idéia. 
O Sr. Mac-Do well – Há pro vín ci as que pe dem até au xí lio para fa zer

a po lí cia. 
O SR. JOAQUIM NABUCO – Essa é a con se qüên cia do sis te ma.

Con fes so que para mim é uma ca u sa de ma ra vi lha e es pan to que as pro vín ci as 
se re sig nem ao go ver no que têm, é pre ci so mu i to boa von ta de para acre di tar-se 
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que a ad mi nis tra ção in te i ri ça des ta cor te pos sa fa vo re cer igual men te os
in te res ses do Ama zo nas e os de Per nam bu co, os da Ba hia e os de Mato
Gros so, os do Rio de Ja ne i ro e os de Mi nas, os do Ma ra nhão e as do Rio
Gran de do Sul. Eu não te ria tem po para mos trar ain da mes mo os mais no tá ve is
ab sur dos de se me lhan te uni for mi da de, mas, sr. pre si den te, não pos so de i xar
de ad mi rar ou a cre du li da de ou a pa ciên cia dos meus com pa tri o tas de to das
as pro vín ci as.

Não há uma só pro vín cia na qual o sis te ma atu al não pre ju di que
e não lhe cave a ru í na: ele é tão fa tal à pro vín cia do Rio como á do Pi a uí, ao
Rio Gran de do Sul como ao Pará, a de Mato Gros so, como a de São Pa u lo, e
na en tan to, as pro vín ci as não têm cons ciên cia de que a cen tra li za ção lhes
está co lo can do so bre o cor po um peso cada vez ma i or e que elas po de rão
cada vez me nos le van tar. 

É um fato que se deve im pu tar à su pers ti ção do pa tri o tis mo em
seu es ta do de ig no rân cia. 

Aca bei, sr. pre si den te, de re fe rir-me a duas gran des ra zões que
cha ma rei ra zões ca pi ta is; mas devo alu dir a duas ou tras que já apon tei. A
pri me i ra, sr. pre si den te, é a im pos si bi li da de ab so lu ta de con ver ter em
go ver no pro vin ci al um pre si den te re pre sen tan te des ta cor te. Qu an do falo
de Cor te, falo do cen tro no mi nal des te sis te ma per ni ci o so de cen tra li za ção
do qual a ci da de do Rio de Ja ne i ro é a pri me i ra ví ti ma. 

É, ab so lu ta men te im pos sí vel, mes mo quan do se al te ras sem as
con di ções atu a is da de le ga ção, fa zer de um go ver no, com ra í zes nes ta Cor te,
um go ver no ver da de i ra men te pro vin ci al de es pí ri to e de co ra ção. 

Não me re fi ro nes te mo men to ao ní vel ba i xo em que ca í ram as
pre si dên ci as de pro vín ci as, ní vel que por cer to não será al te a do de for ma
per ma nen te pelo es for ço ele i to ral que aca ba de ser fe i to pelo Par ti do Con ser -
va dor. 

Não acre di to que o es for ço fe i to ul ti ma men te pelo go ver no para
co lo car, para fins ele i to ra is, ho mens de cer ta or dem nas ad mi nis tra ções, ele ve
o ní vel das pre si dên ci as. 

Os pre si den tes o que são em ge ral? São ho mens sem in de pen -
dên cia, nem a in de pen dên cia da for tu na, nem a ou tra úni ca que a subs ti tui,
a in de pen dên cia do ca rá ter; são ho mens que se en car re gam de uma cer ta
mis são, que vão ás pro vín ci as pas sar um cer to nú me ro de me ses, que ob têm 
es tas vi le gi a tu ras ou es ses em pre gos, e que vol tam de les, dis tin guin do-se
me nos ain da pela sua ig no rân cia de tudo que res pe i ta á psi co lo gia de um
es ta do, ain da que pe que no como é a pro vín cia, do que pelo des pre zo que
afe tam pela opi nião das re giões que ad mi nis tram. 

Eles sa bem per fe i ta men te que o te les có pio da Bo av is ta pe ne tra e
al can ça com a mes ma se gu ran ça nos iga ra pés do Ama zo nas e nas flo res tas
vir gens de Mato Gros so, como nas con fe i ta ri as da Rua do Ou vi dor, e a seu
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úni co de se jo é me re cer a pro te ção do Impe ra dor. Para isso go ver nam as
pro vín ci as sem pre ten do a vis ta dis tra í da para o po der cen tral, em vez de
tê-la fi xa da nas cir cuns cri ções ter ri to ri a is que lhes fo ram en tre gues. 

O atu al go ver no pre si den ci al é, as sim, de to das as for mas de
ad mi nis tra ção a pior. De le ga dos de mis sí ve is de mi nis té ri os anu a is, os pre -
si den tes são ad mi nis tra do res co ac to tran si tó ri os, au to má ti cos, cri a tu ras po lí ti -
cas de um dia, im pro vi sa das por mi nis tros que não têm a mí ni ma idéia das
con di ções, se quer to po grá fi cas, quan to mais eco nô mi cas, das pro vín ci as
para onde os des pa cham. 

Entre tan to, sr. pre si den te, ho mens, como eu dis se na se ma na
pas sa da, que não ti ra ri am em con cur so ne nhum lu gar ou hon ra por mais
in sig ni fi can te de ne nhu ma pro fis são co nhe ci da, acre di tam que ser pre si den te,
mes mo de uma gran de pro vín cia, é ocu par po si ção in fe ri or ás suas as pi ra ções, 
e, o que é pior, às as pi ra ções no Bra sil não ten do mais, nem no vi ci a do, nem
dis ci pli na, nin guém se quer lhes es tra nha isso. 

Mas não in sis to no que é ape nas do en ça, ain da que essa do en ça
seja cons ti tu ci o nal, do nos so sis te ma ad mi nis tra ti vo, por que é o sis te ma
mes mo que è in jus ti fi cá vel. Qu an do fos se pos sí vel le van tar sob o atu al re gi me
– e não é pos sí vel – o ní vel dos car gos pú bli cos de pri me i ra or dem, como
são as pre si dên ci as; quan do fos se pos sí vel cons ti tu ir par ti dos for tes e dis ci -
pli na dos por uma tra di ção se gui da, ten do ga bi ne tes du ra dou ros e des sa
for ma ob ter que os pre si den tes não só fos sem ho mens de ca pa ci da de e
pres tí gio como tam bém ti ves sem tem po para co nhe cer as pro vín ci as, ain da as -
sim não es ta ria mo di fi ca do se não no que res pe i ta a mo ra li da de e in te li gên -
cia o atu al go ver no das pro vín ci as, go ver no de es tran ge i ro, de go ver nan tes
ir res pon sá ve is para com os go ver na dos. Esta é que é a ca rac te rís ti ca. 

Sim, eu o re pi to, quan do fos se pos sí vel al te ar o ní vel da de le ga ção
mi nis te ri al nas pro vín ci as ain da as sim não se po de ria al te rar a ca rac te rís ti ca 
des se sis te ma, que é de ter as suas ra í zes nes ta cor te. 

Go ver no de ho mens su pe ri o res e in de pen den tes se ria me lhor
que o go ver no de sim ples ins tru men tos; ad mi nis tra ções pro lon ga das se ri am
me lho res que ad mi nis tra ções que são me ros no vi ci a dos; ad mi nis tra ções de
fi lhos es ti ma dos e res pe i ta dos das pro vín ci as, se ri am me lho res que ad mi -
nis tra ções – como já as te nho cha ma do – de be du í nos. Mas to das es sas
gran des al te ra ções, que me lho ra ri am con si de ra vel men te o sis te ma ad mi nis -
tra ti vo bra si le i ro, não po de ri am al te rar subs tan ci al men te o re gi me atu al,
que con sis te na fal ta de re la ção ime di a ta, ca u sal, en tre o go ver nan te e o
go ver na do. 

Com efe i to, o pre si den te re pre sen ta nas pro vín ci as o man da to
que leva do po der cen tral e não há nes ta cor te – sin to dizê-lo – ele men to al gum
que pa tro ci ne a ca u sa das pro vín ci as. 
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Te mos sido de fi ni dos como um go ver no pes so al, como um des -
po tis mo e como uma de mo cra cia. A for ma exa ta men te des te go ver no é uma 
bu ro cra cia mo nár qui ca. 

O Impe ra dor pode mu i to na sua alta es fe ra e, por con se qüên cia,
sen do a fon te real de to dos os po de res, é jus to di zer que o Impe ra dor pode
tudo. Mas ele está obri ga do por sua vez a go ver nar den tro de um sis te ma
bu ro crá ti co, do qual não foi ele que tra çou os li mi tes, e que o for ça rá a an dar
pelo ca mi nho que qui ser, como os je su í tas de Roma for çam o papa a su je i tar-se
ás de li be ra ções da Com pa nhia 

Ora, to dos os fa to res im por tan tes da nos sa po lí ti ca são con trá ri os 
ao de sen vol vi men to lo cal. O Impe ra dor é na tu ral men te che fe de uma di nas tia, 
edu ca da na per su a são e na cren ça de que o país é ele, (Apo i a dos) mais pa re -
ci do com o tipo da fa mí lia de Habs bur go do que com o tipo da fa mí lia de
Bra gan ça, e como os Habs bur gos li gan do mais im por tân cia à opi nião da sua 
ca pi tal do que a do res to do Impé rio; o Impe ra dor não tem mo ti vo ne nhum
para pro cu rar des mem brar de si os po de res ad mi nis tra ti vos que pos sui e
para cri ar a ver da de i ra au to no mia pro vin ci al. 

Ele não re ce be pres são al gu ma pro vin ci al, ao pas so que, pela
so ci e da de que o fre qüen ta, pela po pu la ção no meio da qual vive, e pela
im pren sa de to dos os dias, re ce be a for te pres são da opi nião des ta ci da de,
in di fe ren te à sor te do país. 

Ao lado do Impe ra dor es tão os mi nis tros. Mas, ain da que os
Mi nis té ri os or ga ni zem-se de al gu ma for ma em aten ção ás in fluên ci as re gi o na is,
o Mi nis té rio re pre sen ta sim ples men te o po der cen tral. O Pre si den te do
con se lho è o ini mi go na tu ral de to das as pre ten sões pro vin ci a is, e, no caos
atu al, da or ga ni za ção pro vin ci al, não se rei eu quem o cen su re por isso. 

O Se na do com põem-se de re pre sen tan tes das pro vín ci as, mas
são ho mens que trans plan ta ram-se to dos para esta Cor te, (apo i a dos) fa mí lia
e pe na tes; são ho mens que qua se per de ram de vis ta, por as sim di zer, os
in te res ses das pe que nas lo ca li da des que for mam as pro vín ci as que os ele ge ram, 
(Apo i a dos e não apo i a dos) e que re pre sen tam, cons ti tu í dos em aris to cra cia do
Pais, o es pi ri to cen tral e não os in te res ses pro vin ci a is. 

Mas não para aí, sr. pre si den te, o aban do no das pro vín ci as, em
to dos os fa to res da ad mi nis tra ção pú bli ca em to dos os ele men tos da so ci e -
da de, en con tra-se o mes mo des pren di men to pelo fu tu ro e pelo en gran de ci -
men to das pro vín ci as, a tre men da cons pi ra ção do si lên cio e da in di fe ren ça,
que cons ti tui, como eu já dis se a prin ci pal for ça des te po der cen tral. 

Mas a pior fe i ção de tudo isso é que as pro vín ci as mes mo não
mos tram in te res sar-se pelo seu es ta do, não exer cem a mí ni ma pres são para
re a gi rem, nem mes mo so bre os seus re pre sen tan tes, e pa re cem não ter cons -
ciên cia de que a cen tra li za ção as está ma tan do e im pe din do o seu le gí ti mo
de sen vol vi men to, cri an do pre fe rên ci as en tre elas, e so bre car re gan do-lhes o
fu tu ro, por for ma que nin guém sabe se mu i tas de las ain da têm um fu tu ro. 
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Como acon te ce com a es cra vi dão, quan do ve mos 10.000.000 de
bra si le i ros re du zi dos à mais tris te de pen dên cia a que um povo qual quer já
se viu re du zi do, em um pais fér til e mal po vo ado, não com pre en de rem que
é a es cra vi dão que os man tém nes se es ta do, pela for ça do seu trí pli ce mo no -
pó lio: da ter ra, do ca pi tal e do tra ba lho; as sim tam bém as pro vín ci as não
com pre en dem que o seu atra so, o seu aba ti men to, a de ca dên cia de mu i tas,
as ru í nas de al gu mas e o fu tu ro te ne bro so de to das, re sul tam de um sis te ma 
de go ver no de fora e de lon ge, or ga ni za do para de pa u pe rá-las, cuja fun ção
é a da san gues su ga, cujo ta len to é o da ara nha, que não de i xa em pon to al gum 
do país apa re cer uma su pe ri o ri da de qual quer que não ar re ba te, que lhes
es ti o lou o pa tri o tis mo e o es pí ri to pú bli co, e que se con so li dou e en gran de ceu,
sa cri fi can do a co mu nhão com a sua po lí ti ca de de si gual da de e de ab sor ção,
de guer ra no ex te ri or e de mer can ti lis mo no in te ri or, ten do a es cra vi dão por 
ali a do, e a bu ro cra cia por exér ci to. 

Não cre io, sr. pre si den te, que em par te al gu ma do mun do, um
povo ci vi li za do te nha so fri do por tan to tem po um se me lhan te go ver no de
dre na gem sis te má ti ca de to das as eco no mi as, ener gi as e ap ti dões lo ca is, em
uma tão pro di gi o sa área, sem se quer ir ri tar-se con tra ele, to man do-se pelo
con trá rio cúm pli ce des se sis te ma de de pre da ção, acre di tan do, tal vez, que
nes se acam pa men to co los sal, le van ta do no meio do de ser to, há lu gar para
to dos os am bi ci o sos e para to dos os fa mé li cos, e que des se em po bre ci men to 
do país há de re sul tar a gran de za e a opu lên cia de uma ca pi tal rica bas tan te
para re no var in de fi ni da men te a mag ni fi cên cia da Roma an ti ga, nas vés pe ras
da sua mor te: dis tri bu in do so cor ros à pro vín ci as que ela es go tou. 

Em tais con di ções, sr. pre si den te, o de le ga do há de re pre sen tar o
sis te ma que ar ru i na, e não a pro vín cia ar ru i na da. 

Re pre sen tan te de um po der di ver so e su pe ri or, com in te res ses
cons ti tu í dos em an ta go nis mos per ma nen tes aos in te res ses lo ca is, ele re pre -
sen ta esse an ta go nis mo en tre as pro vín ci as sem de fe sa e o po der cen tral
sem li mi tes. 

Mes mo fi lho da pro vín cia, ele não po de ria rom per o laço de so li -
da ri e da de que o pren de a esta cor te, e te ria que fa zer par te do sis te ma
desde que se tor na ra um ins tru men to dele, ace i tan do a de le ga ção. 

Sim, sr. pre si den te, é ab so lu ta men te im pos sí vel, sob o re gi me
cons ti tu ci o nal exis ten te, ter mos pre si den tes que se iden ti fi quem com as
pro vín ci as, em vez de iden ti fi ca rem-se com o go ver no ge ral. 

A na tu re za des te go ver no é an ti pá ti ca ao li vre de sen vol vi men to
pro vin ci al. O que ele quer é di nhe i ro para gas tar, em pre gos para dis tri bu ir,
e das pro vín ci as só quer que a re ce i ta ge ral não di mi nua e que a or dem
pú bli ca se man te nha. Um go ver no cen tral, es ta be le ci do nes ta ci da de, pri me i ro
do ta do da ca pa ci da de de aten der à to ta li da de do ser vi ço que pesa so bre ele, 
e de po is pos su in do o de se jo de go ver nar cada pro vín cia no in te res se
dela mes ma e não no in te res se de uma abs tra ção cha ma da Esta do, é uma
uto pia. Se me lhan te go ver no, se fos se pos sí vel, se ria um gran de me lho ra men to 
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po lí ti co, ain da que não sol ves se as di fi cul da des to das e por tan to não bas -
tas se, mas ima gi ná-lo é o mes mo que su por uma re vo lu ção em todo o nos so 
cli ma e cm todo o nos so solo de um ex tre mo ao ou tro. 

Não, sr. pre si den te, o atu al sis te ma não pode ser mu da do
enquanto não ti ver mos a au to no mia pro vin ci al, en quan to não ti ver mos go ver -
nantes re pre sen tan tes dos seus go ver na dos, ele i tos por eles, obri ga dos a ga -
nhar o que pu de rem ter de es ti ma pú bli ca e de res pe i to pú bli co em sua vida,
dentro dos li mi tes das suas pro vín ci as; e não en quan to, por mais que se me -
lho re, os in te res ses des tas, fo rem pla ne ja dos e de ci di dos em um cen tro que
preten de dar o mol de pelo qual de vem cres cer pro vín ci as de que ele não
for ma idéia, po pu la ções que ele não co nhe ce, e um mol de adap ta do ás ne -
ces si da des da ab sor ção cen tral cada vez ma i or. 

A ab sor ção foi a úl ti ma ra zão que apre sen tei mas ela é ou tro
pon to em que não é pre ci so in sis tir com gran de de sen vol vi men to. 

Te nho ou vi do fa lar em de li mi ta ções da re ce i ta e da des pe sa. É
inú til clas si fi car im pos tos, é ab so lu ta men te inú til di zer qua is são as fon tes
de re ce i ta pro vin ci al e qua is são as fon tes de re ce i ta ge ral, en quan to não se
cons ti tu ir a au to no mia e a in de pen dên cia das pro vín ci as. (Apo i a dos.) Des de
que o Esta do ti ver, como con ti nu a rá a ter, o po der de ta xar ili mi ta da men te,
pou co im por ta sa ber qua is são as ven to sas que lhe fi cam, o im por tan te para 
ele é po der ex tra ir a úl ti ma gota de san gue. (Apo i a dos.) 

To das as po pu la ções têm na tu ral men te um li mi te de ta xa ção; os
po vos, como os in di ví du os, não po dem ir além dos seus pró pri os re cur sos.
Des de que o Esta do guar dar o po der de ta xar, pri vi le gi a da men te es ses re cur -
sos até ao úl ti mo vin tém, lhe será in di fe ren te de i xar á pro vín cia este ou aque le
im pos to, uma vez que ele não se des fal que em nada da ren da de que pre ci sa. 

Se em re la ção á re ce i ta dá-se isto, em re la ção ás des pe sas, ain da
quan do fos se pos sí vel or ga ni zar o cus te io dos ser vi ços pú bli cos, de li mi tando a 
área da ju ris di ção dos dois po de res, ge ral e pro vin ci al, ain da se ria bal da do
o es for ço, por que en tre nós a mo ra li da de é li te ral men te o que cabe no domínio 
do so fis ma, e ne nhum po der se con tém a si mes mo. 

É pre ci so cri ar for ças ex tre mas, que man te nham a au to no mia das 
pro vín ci as, por que o Esta do é in ca paz de li mi tar-se a si pró prio. 

Di vi dir os ser vi ços sem or ga ni zar au to no mi ca men te a pro vín cia
é des co nhe cer a na tu re za ab sor ven te, in va so ra, e ir re pri mí vel, do po der
cen tral, as sim como a im pos si bi li da de de li mi tar-lhe a ex pan são vi ci o sa senão
por meio de uma for ça ex ter na efe ti va e real. O que uma or di ná ria lei fi zesse,
ou tra des fa ria logo; o que uma re vo lu ção aba tes se, ou tra le van ta ria; o que
fos se hoje de i xa do á pro vín cia, ama nhã ser-lhe-ia ti ra do, e não se fa ria assim
mais do que anar qui zar a ad mi nis tra ção toda lan çan do-a em uma es tra da
de aven tu ras e mu dan ças cons tan tes e des tru in do fi xi dez es sen ci al a qualquer
so be ra nia: a dos li mi tes da sua ju ris di ção. 

Eu po de ria mul ti pli car ad in fi ni tum, sr. pre si den te, ar gu men tos
para de mons trar a inu ti li da de de clas si fi car im pos tos e ser vi ços em ge ral,
pro vin ci a is e mu ni ci pa is, en quan to não se ti ver or ga ni za do a in de pen dência

764 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



da pro vín cia den tro do Esta do, e a do mu ni cí pio den tro da pro vín cia, mas
devo de pre fe rên cia apon tar o ma i or de to dos os pe ri gos da ab sor ção. 

No ca mi nho em que va mos, eu per gun ta rei ao no bre de pu ta do
pelo Rio de Ja ne i ro, o Sr. Andra de Fi gue i ra, que pa re ce ve lar so bre a sor te
do Te sou ro, qual é o fu tu ro re ser va do ás nos sas fi nan ças? 

Eu vou mos trar-lhe.
Para isso tomo, sr. pre si den te, ao aca so um re la tó rio da fa zen da,

não mu i to an ti go, o do ano de 1858, do Sr. Sou sa Fran co, e tomo tam bém o
re la tó rio úl ti mo do Sr. Sa ra i va do ano de 1885. Há en tre os dois so men te o
in ter va lo in com ple to de uma ge ra ção - que in fe liz men te não é a mi nha, mas 
que é o de al guns mem bros des ta Câ ma ra, como o hon ra do de pu ta do pelo
20º dis tri to de Mi nas, que tem as sim o pri vi lé gio de re pre sen tar nes te re cin to
uma du pla ju ven tu de: a da nova ge ra ção, por que a ilus tra, e a do es pí ri to
hu ma no, por que é po e ta. 

No re la tó rio de 1858, a des pe sa è fi xa da em 43.000 con tos (números 
re don dos), no de 1885; em 143.000, isto é, exa ta men te 100.000 con tos mais
aos qua is é pre ci so acres cen tar o que não ha via na que les tem pos 8.000 con -
tos da ta be la C. 

Ago ra com pa re mos essa des pe sa: Impé rio 8.000 con tos in clu in do 
Agri cul tu ra – hoje, Impé rio 9.000 e Agri cul tu ra com a ta be la C, 45.000 ao
todo 54.000; Jus ti ça 4, hoje 7.000; Estran ge i ros 700, hoje 1.000; Ma ri nha 6,
hoje 11.000; Gu er ra 11, hoje 15.000; Fa zen da 13, hoje 63.000. 

Ago ra ve ja mos mais cla ra men te nes sas ci fras: ao pas so que a
nos sa des pe sa mais do que tri pli cou, nem na Ma ri nha, nem na Gu er ra, nem 
em es tran ge i ros, nem nas des pe sas ad mi nis tra ti vas de na tu re za ge ral, isto é
em toda a par te do or ça men to vivo que cor res pon de á uni da de do Impé rio,
hou ve mo vi men to na que la pro por ção. É na par te mor ta do or ça men to, a
di vi da pú bli ca en vol vi da no Mi nis té rio da Fa zen da e nas des pe sas de caráter
lo cal, que se ve ri fi ca essa for mi dá vel pro por ção de 1 para 3 e mais. 

A dí vi da pú bli ca em 1858 não al can ça va 200.000 con tos, em 1885, 
com a taxa de câm bio e o ca pi tal ga ran ti do, ex ce de de um mi lhão de con tos. 
Isso quer di zer, sr. pre si den te, que o atu al sis te ma su je i ta a na ci o na li da de
ao pe ri go do des mem bra men to, por que não so men te avas sa la todo o ter ri -
tó rio, com pri min do-o, mas tam bém ex põe as pro vín ci as a não po de rem viver
den tro de um Esta do que se move ver ti gi no sa men te para o pre ci pí cio, esque -
cen do-se que ele se com põe de las. 

De ve mos hoje para cima de um mi lhão de con tos de réis. Não
que ro ima gi nar o que de ve re mos da qui a 20 anos, mas pos so afi an çar que,
man ten do-se o atu al sis te ma de ta xa ção ili mi ta da, e ir res pon sá vel para com
os con tri bu in tes, as pro vín ci as, den tro de 20 anos não po de rão car re gar com 
a des pe sa do Esta do. Ora, ne nhu ma po pu la ção se su je i ta a vi ver sob um
go ver no que as ar ru i na: a di vi da, isto é, a mi sé ria, cons ti tu i rá para a po pu -
la ção bra si le i ra um ve xa me ma i or do que para a eu ro péia, que emi gra e vai
fun dar ou bus car uma nova pá tria onde seus fi lhos pos sam lu tar pela vida. 
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Ora, sr. pre si den te, de sa fio o no bre de pu ta do pelo Rio de Ja ne i ro,
o Sr. Andra de Fi gue i ra, a que, fora da au to no mia pro vin ci al, en con tre um
meio de ali vi ar o fu tu ro das pro vín ci as des se peso de mor te, des sa ca u sa de
se pa ra ção - o de sen vol vi men to pro di gi o so da dívi da pú bli ca. 

Apre sen tan do este pro je to, te mos em vis ta, nós li be ra is, es tes
di ver sos pon tos: 

1º) Qu e re mos Orga ni zar a res pon sa bi li da de efe ti va da ad mi nis -
tra ção nes te país, tor nan do-a em toda a par te e em to das as suas par tes
ele ti vas e res pon sá vel para com os go ver na dos. (Apo i a dos.) 

2º) Qu e re mos de i xar onde eles são pro du zi dos os re cur sos na ci o na is, 
onde a ati vi da de é gran de, os fru tos des sa ati vi da de, onde o tra ba lho pros -
pe ra, as van ta gens des sa pros pe ri da de, de for ma a fa zer com que cada je i ra
des ta ter ra fir me en tre gue ás mãos dos que vi vem dela e a be ne fi ci am,
por quan to é sim ples men te des se con sór cio real e efe ti vo do ho mem com o
solo, que se de ri va a pros pe ri da de das na ções, por que essa é a gran de lei do 
de sen vol vi men to da hu ma ni da de. 

3º) Qu e re mos ex tin guir o be du i nis mo po lí ti co; aca bar em to dos
os sen ti dos com esta po lí ti ca de ad mi nis tra ção em que o país fi gu ra como
um de ser to, onde cada um pode le van tar a sua ten da; com es sas aves de
ar ri ba ção e de ra pi na, as qua is subs ti tu in do a idéia de ra pi na para si mes mas, 
pela idéia de ra pi na para o Esta do, me re cem que se lhes apli quem as se guin te
pa la vras de Bur ke aos ma gis tra dos in gle ses na Índia: 

“Eles pas sam uns após ou tros, onda após onda, e não há nada
di an te dos olhos dos na tu ra is do país se não uma pers pec ti va sem es pe ran ça 
e sem fim de no vos ban dos de aves de ra pi na e de ar ri ba ção com ape ti tes
con ti nu a men te re no va dos, por um ali men to que con ti nu a men te di mi nui, e,
quan do vol tam para a Ingla ter ra car re ga dos de des po jos, os gri tos da Índia
são en tre gues aos ma res e aos ven tos para se rem so pra dos cada vez que se
le van ta a mon ção por so bre um oce a no re mo to e sem ou vi dos.” 

4º) Qu e re mos ex tin guir, nos li mi tes em que é pos sí vel, sem cer ce ar
o que não pode ser cer ce a do, o enor me tri bu to que esta ca pi tal le van ta so bre
toda a sor te de su pe ri o ri da des pro vin ci a is; aca bar com este sis te ma de
ab sen te ís mo por um lado e por ou tro de en gre na gem, que faz com que to dos
os re cur sos do Bra sil se jam es go ta dos, não em fa vor des ta ca pi tal, mas em
fa vor de um ente abs tra to cha ma do Esta do, a fim de que, quan do o pa tri o -
tis mo bra si le i ro res sus ci tar, res sus ci te como exis tiu em ou tros tem pos, isto
è, li ga do não a uma idéia so men te mas a um pe da ço da nos sa ter ra e a uma
por ção do nos so povo. 

Ago ra, sr. pre si den te, res pon do a uma ob ser va ção que ouvi ao
no bre de pu ta do pelo Pará, o Sr. Mac-Do well, quan do S. Exa. dis se que po dia
ci tar di ver sos po vos, no atu al mapa do mun do, go ver na dos como o Bra sil. 
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Pre ten do que não há povo ne nhum do mun do go ver na do as sim,
povo li vre, bem en ten di do, pois não me re fi ro a es ses gran des sis te mas de
go ver no des pó ti co, como a Chi na, por exem plo. 

Digo que o no bre de pu ta do pelo Pará terá de re mon tar-se a ou tro
pla ne ta para apre sen tar uma re gião da vas ti dão do Bra sil, com um, sis te ma
de go ver no, que ain da lon gin qua men te se pa re ça com o nos so. Sena pre ci so 
de vas sar, com o mes mo te les có pio que já des co briu ca na is em Mar te, esse
ou ou tro pla ne ta, para se des co brir uma área da ex ten são do Bra sil go ver na da
como nós pela mes ma cen tra li za ção, a não ser um go ver no des pó ti co, cuja
fon te e pon to de apo io está exa ta men te no sis te ma de cen tra li za ção ab sur da 
como nós te mos. 

Não, sr. pre si den te, nem o no bre de pu ta do nem nin guém en con -
tra rá no glo bo um só país ver da de i ra men te li vre, como é o Bra sil, onde a
dis tân cia não seja cor ri gi da pela mais am pla au to no mia lo cal, a me nos que
as por ções afas ta das se jam sim ples pos ses sões, como a Argé lia o é da Fran ça. 

Sei que a imen sa ex pan são do nos so ter ri tó rio é uma ca u sa de
le gí ti mo or gu lho para to dos os bra si le i ros, e que é uma ex tra or di ná ria for -
tu na na ci o nal ocu par mos a par te tal vez mais pro me te do ra de todo o glo bo
em uma ex ten são que per mi te que cen te nas de mi lhões, cons ti tu in do a na ci o -
na li da de bra si le i ra dos sé cu los fu tu ros, vi vam e pros pe rem den tro do seu
pró prio país... 

Eu não qui se ra di mi nu ir de uma po le ga da o do mí nio in com pa -
rá vel que nos cou be na par ti lha do mun do e que é só por si uma ga ran tia de 
que, no solo que ha bi ta mos, há de exis tir um dia uma das mais for tes e
po de ro sas so ci e da des hu ma nas. O que eu digo é que não en con tra re is em
toda a ter ra um pais li vre da ex ten são do Bra sil go ver na do pela mes ma
cen tra li za ção ab sur da... 

O fato de ser mos uma na ção não jus ti fi ca se me lhan te re gi me,
pelo con tra rio o tor na ain da mais odi o so. Ser go ver na do por um po der que
está lon ge de nós, um e dois me ses de vi a gem e cu jas co mu ni ca ções re dondas
com a pe ri fe ria na ci o nal, para ul ti mar o mais sim ples dos ne gó ci os, consomem 
qua se um ano, ha ven do pres sa na má qui na bu ro crá ti ca, que se move mu i to
des can sa da men te, se não é es tar na po si ção po lí ti ca de co lô nia, por cer to é
possuir um go ver no que tem o pior de to dos os de fe i tos co lo ni a is - o de
go vernar-nos de lon ge e para si. 

So men te a fe de ra ção tor na pos sí vel a exis tên cia, nes te sé cu lo, de
gran des pa í ses como os Esta dos Uni dos. Se não hou ves se o sis te ma fe de ral,
aque les Esta dos já se te ri am re par ti do em di ver sas por ções. (Há um apar te
em que se alu de à ho mo ge ne i da de das ra ças.) Nem se diga que a sua po pu -
la ção é mais ho mo gê nea do que a nos sa, eles têm qua tro ra ças em todo o
seu de sen vol vi men to. (Inter rup ção.) 
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A nos sa po pu la ção tam bém não é ho mo gê nea, tam bém tem di ver -
sos fa to res, di ver sas cor ren tes sub ter râ ne as, di ver sos tem pe ra men tos, di ver sas
cons ciên ci as. 

Cha ma rei a aten ção da Câ ma ra para o que está acon te cen do na
Ingla ter ra, onde as co lô ni as, as mais lon gín quas, como a Aus trá lia, es tão
pro cu ran do fe de rar-se, onde o Ca na dá se fe de rou, onde uma par te do Par ti do
Li be ral pede a fe de ra ção to tal do Impé rio e onde, en tre tan to, a li ber da de de
cada uma das co lô ni as é tal que elas po dem ta xar até as im por ta ções do Re i no
Uni do; o que pro va que o vín cu lo que se liga á Ingla ter ra é ape nas o vín cu lo 
no mi nal da mo nar quia. 

Um ilus tre pro fes sor de Cam brid ge, cujo li vro aca ba de dar um
imen so im pul so às idéi as fe de ra lis tas in gle sas, li vro que foi um ver da de i ro
acon te ci men to na ci o nal nas úl ti mos 10 anos, o Sr. Se e ley, es tu dan do o fe nô -
me no, que ele cha ma “ex pan são da Ingla ter ra”, mos tra como na Anti güi da de
os Esta dos de tipo su pe ri or eram ver da de i ra men te ci da des. Mes mo Roma,
quan do to mou-se Impé rio, teve de su je i tar-se a um go ver no de tipo in fe ri or. 
Na Ida de Mé dia, os Esta dos ma i o res fo ram tam bém de go ver no in fe ri or. 

A in ven ção do sis te ma re pre sen ta ti vo, po rém, con ti nua ele, fez
com que es ses Esta dos se ele vas sem a um ní vel su pe ri or. Nós ve mos hoje
na ções do ta das de um po de ro so es pí ri to po lí ti co, ocu pan do ter ri tó ri os de
200.000 mi lhas qua dra das com uma po pu la ção de 30 mi lhões de al mas. Um 
novo me lho ra men to so bre vêm. 

O sis te ma fe de ral vem jun tar-se ao sis te ma re pre sen ta ti vo e, ao
mes mo tem po, o va por e ele tri ci da de fa zem a sua apa ri ção. São es ses
pro gres sos que tor nam pos sí vel a cri a ção de Esta dos de or ga nis mo su pe ri or 
em ter ri tó ri os ain da mais vas tos. Os Esta dos Uni dos mos tra ram-se ca pa zes
de con ci li ar as mais li vres ins ti tu i ções com a ex pan são sem li mi tes. 

Pois bem, apli can do es sas pa la vras, eu di rei: o or ga nis mo atu al
do Bra sil, no mi nal men te re pre sen ta ti vo, é um or ga nis mo in fe ri or, e so men -
te com o sis te ma fe de ral po da re mos ter, em tão vas ta ex ten são, um tipo su pe -
ri or de Esta do, isto é, um Esta do que se de sen vol va tão li vre men te em
uma ex tre mi da de como em ou tra, e que se go ver ne a si mes mo em cada
uma das suas par tes.

Isso quer di zer que, sem a fe de ra ção, não exis te a de mo cra cia
real. A na ção pode ter um ca rá ter re pre sen ta ti vo, des de que de toda a par te
são en vi a dos ho mens a um par la men to que de li be ra para todo o país, mas
não tem a re a li da de de go ver no pró prio. Sa cri fi ca-se o que é per pé tuo ao
que é pro vi só rio 

Per pé tuo é a ter ra, é a po pu la ção; pro vi só rio o são as co mu nhões 
so ci a is em que uma e ou tra se di vi dem. 

Sa cri fi car, por exem plo, o vale do Ama zo nas à exis tên cia de uma 
co mu nhão cha ma da Bra sil se ria con ser var sem pre ao pa tri o tis mo, o ca rá ter
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sen ti men tal que no sé cu lo XIX ele está per den do. A pro va é a imi gra ção,
que faz a gran de za dos Esta dos Uni dos, e mos tra que a pá tria, ao con trá rio
do que di zia Dan ton, o ho mem a leva nas so las dos pés para co lo cá-la onde
en con tra a li ber da de, a re mu ne ra ção do seu tra ba lho, o res pe i to dos seus
di re i tos in di vi du a is e o fu tu ro da sua fa mí lia. (Apo i a dos e apar tes.) 

A nos sa atu al for ma de go ver no cen tra li za do é uma for ma gros -
se i ra de so ci e da de po lí ti ca, uma fal sa de mo cra cia dan do em re sul ta do uma
fal sa in de pen dên cia. Essa bu ro cra cia que só ser ve para fal si fi car, na trans -
mis são para o cen tro, as im pres sões da nos sa vas ta su per fí cie, essa or ga ni za ção
fo ras te i ra e es po li a do ra que, em vez de aju dar a vi ver, es go ta em nome e
com a for ça do Esta do a ati vi da de de cada uma de suas par tes, não ilu di rá
por mu i to tem po a in te li gên cia da nos sa épo ca. 

As pro vín ci as hão de com pre en der den tre em pou co, sr. pre si -
den te, que o que cons ti tui a go ver no co lo ni al não é a fal ta de re pre sen ta ção
par la men tar, nem a de Cons ti tu i ção, nem o nome de co lô nia, nem a di fe ren -
ça de na ci o na li da de. O que cons ti tui o go ver no co lo ni al é a ad mi nis tra ção
em es pí ri to con trá rio ao do de sen vol vi men to lo cal. O que os ter ri tó ri os que
se re be lam pela in de pen dên cia que rem não é des de logo re pre sen ta ção nem 
de mo cra cia: é au to no mia, isto é, que ces se a ex plo ra ção de fora. 

Den tro do mes mo ter ri tó rio, da mes ma lín gua, da mes ma re li gião,
do mes mo povo, a ne ces si da de do cres ci men to li vre e in de pen den te de
cada uma das par tes com po nen tes de uma co mu nhão so ci al qual quer é tão
im pe ri o sa que, em não sen do res pe i ta da, cria logo um pa tri o tis mo lo cal
se pa ra tis ta e co me ça a de se nhar os con tor nos e os ór gãos de uma na ção
di fe ren te. Enquan to o Bra sil, com a ex ten são que tem, for um go ver no
cen tra li za do, e, ex ce to nos gran des mo men tos na ci o na is, em que o país todo 
deve ter a mes ma vi bra ção, as pro vín ci as ti ve rem que aguar dar as or dens e
o fa vor da cor te; en quan to uma só von ta de ir res pon sá vel de uma abs tra ção
cha ma da Esta do se es ten der so be ra na men te par 38 gra us de la ti tu de e 32 de 
lon gi tu de, po der-se-á di zer que so mos uma na ção que ain da não se cons ti tui
de fi ni ti va men te, que ain da não che gou ao pe río do do seu me ta mor fis mo
de mo crá ti co, está ain da na fase co lo ni al. 

To dos nós so mos bra si le i ros. Pri me i ro, para uni da de na ci o nal;
se gun do, para a de fe sa do nos so ter ri tó rio; ter ce i ro, para o de sen vol vi men to 
da nos sa ci vi li za ção. Esta mos pron tos a fa zer o úl ti mo sa cri fí cio, ain da que
o modo pelo qual o po der cen tral con cor ra para man ter a uni da de na ci o nal, 
seja qua se con trá rio a ela; a de fe sa do nos so ter ri tó rio per ca em vez de ga nhar
com a cen tra li za ção se gui da; e quan to ao de sen vol vi men to da ci vi li za ção,
os pro ces sos ado ta dos qua se to dos te nham sido em di re ção opos ta. 

Mas, res pe i ta do esse trí pli ce com pro mis so, que cor res pon de aos
três fa tos – da exis tên cia, da dig ni da de e do cres ci men to - da co mu nhão, eu
per nam bu ca no des co nhe ço o di re i to pelo qual, in vo can do-se o tí tu lo de
ci da dão bra si le i ro, se vai pe dir a Per nam bu co que, em vez de go ver nar-se a
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si mes mo e de di ri gir os seus des ti nos, aban do ne essa di re ção a um po der
dis tan te, que só é na ci o nal para os fins do com pro mis so, e para tudo mais é
es tran ge i ro. 

Orga ni zem como qui se rem o con tra to so ci al do país, o ge ren te
há de con ti nu ar nos mes mos er ros ou nos mes mos ví ci os; a não co nhe cer o
ca pi tal so ci al e a não sa ber a quan to mon ta, a gas tar por con ta de um dos
só ci os mais do que por con ta do ou tro; a não me dir os sa cri fí ci os que deve
fa zer cada um: a ad mi nis trar o pais com o ju í zo de um lou co e a pru dên cia
de um pró di go. 

Po nham o Sr. Andra de Fi gue i ra na ad mi nis tra ção do país, e a
dis tri bu i ção há de ser igual men te in jus ta. (Apar tes) 

Não ha ve rá me i os de re gu lar os sa cri fí ci os das di ver sas pro vín ci as. 
Admi nis tre-se como se ad mi nis trar, a cen tra li za ção não pode dar 

ou tro re sul ta do; com as me lho res in ten ções, a má xi ma ha bi li da de e a mais
pa trió ti ca co ra gem ou o mais co ra jo so pa tri o tis mo, o efe i to há de ser o mes mo:
re par ti ção de si gual dos ônus e dos fa vo res do Esta do, dos pre ju í zos e be ne -
fí ci os da co mu nhão, sa cri fí cio de umas pro vín ci as por ou tras, de sen vol vi -
men to con tra ri a do de to das, e, por úl ti mo, uma dí vi da es ma ga do ra que
de ter mi na rá, em um fu tu ro ime di a to, con di ções de vida tão du ras que a
po pu la ção bra si le i ra fi ca rá de ba i xo de las em per pé tuo atra so e em si tu a ção
mo ral só com pa rá vel a dos po vos vi ti ma dos por gran des fla ge los fí si cos. A
es sên cia do sis te ma é a de si gual da de e, por tan to, a ex tor são. 

Fala-se da seca do Ce a rá; ci tam-se as obras de es tra té gia e de fe sa
do Rio Gran de do Sul; fala-se no abas te ci men to de águas ao Rio de Ja ne i ro;
lan ça-se em ros to aos de pu ta dos de Per nam bu co a ga ran tia dada a es tra da
de fer ro, e um por to que nun ca che ga ram a con ce der; e en tre tan to nada se
sabe ao cer to so bre a par ti lha ge ral dos re cur sos do im pé rio. O que sabe
so men te é que en quan to du rar este sis te ma, en quan to o que for na ci o nal
não es ti ver se pa ra do do que for lo cal, será im pos sí vel fa zer uma dis tri bu i ção
que se apro xi me de qual quer apa rên cia de igual da de. (Apo i a dos.) 

O Sr. Mac-Do well – Anti ga men te cla ma vam só pe los 10%. 
O Sr. José Ma ri a no – Nem isso con se gui mos. 
O Sr. Mac-Do well – De po is da no i va mor ta, faz a fes ta do no i va do. 
O SR. JOAQUIM NABUCO – Esse apar te do no bre de pu ta do

su ge re-me um ar gu men to. 
Estes 10% pro pos tos pelo no bre de pu ta do por Per nam bu co e que 

se afas tam na tu ral men te do sis te ma atu al, do pla no de se pa ra ção das des -
pe sas ge ra is das pro vín ci as, vêm pro var uma co i sa, que é exa ta men te uma
das mais for tes ra zo es em fa vor da fe de ra ção: a fa ci li da de que há em ta xar
de fora c a di fi cul da de que há em ta xar de den tro. Ta xar de den tro, ta xar
co nhe cen do os con tri bu in tes, ta xar com res pon sa bi li da de di re ta, é mu i to
di fe ren te de ta xar de fora, lon ge, e em mas sa. 
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A as sem bléia ge ral acha ria fa ci li da de em au men tar em 50% os
im pos tos ge ra is; a Assem bléia Pro vin ci al já acha ria di fi cul da de em au men tar
em 20% as suas im po si ções, e o mu ni cí pio não con se gui ria por ven tu ra
au men tar 10%. Sem al gum pe ri go de or dem pes so al na fa cul da de ou no
ca pri cho de lan çar tri bu tos para o re pre sen tan te, os im pos tos ge ra is con ti -
nu a rão a ser lan ça dos sem re la ção al gu ma com a for tu na dos con tri bu in tes. 

Pro pon do a for ma fe de ral, sr. pre si den te, devo acen tu ar os li mi tes,
den tro dos qua is me pa re ce de se já vel à fe de ra ção. Como aca bo de di zer,
to dos es ses pla nos ge ne ro sos que fo ram, du ran te toda a vida do Par ti do
Li be ral, en gen dra dos para pro du zir cer ta au to no mia pro vin ci al, e aos qua is 
en tre ou tros está as so ci a do o gran de nome de Ta va res Bas tos, não po dem
dar re sul ta do al gum. Só a in de pen dên cia dos go ver nos ele ti vos pro vin ci a is
cor res pon de a gra vi da de do mal, mas por isso mes mo é pre ci so que o gran de
pla no da fe de ra ção aca u te le tam bém gran des pe ri gos. 

Deve ser re ser va da para a Cons ti tu in te, que ti ver al gum dia de
to mar co nhe ci men to dos vo tos e de se jos das pro vín ci as, a so lu ção des te
pro ble ma, mas des de já de ve mos es cla re cer as nos sas idéi as a res pe i to para
que se veja que de mos a este gra ve as sun to toda a aten ção que ele im põe. 

A Cons ti tu in te, a nos so ver, de ve rá evi tar, en tre to dos, es tes pe ri -
gos: o pe ri go do des mem bra men to, pela cri a ção de go ver no na ci o nal for te; 
o pe ri go da oli gar quia, pela cons ti tu i ção for te das de mo cra ci as pro vin ci a is;
o pe ri go da re tro gra da ção de al gu mas pro vín ci as, pela pro te ção da uni da de 
na ci o nal e da ci vi li za ção adi an ta da do país; o pe ri go do par ti cu la ris mo,
man ten do a uni da de da co mu nhão bra si le i ra; o pe ri go da ban car ro ta
pro vin ci al, esse só se pode re me di ar da mes ma for ma que o da ban car ro ta
ge ral, li mi tan do o po der ta xa ti vo da pro vín cia pela cri a ção au to nô mi ca,
in de pen den te do mu ni cí pio den tro dela; fi nal men te, o pe ri go de con fli tos
en tre o ge ral e o par ti cu lar, pela cons ti tu i ção de uma ma gis tra tu ra na ci o nal
que man te nha essa que Bis marck dis se de ver ser a úni ca so be ra nia – a so be -
ra nia da lei, de modo tão pa trió ti co e sa tis fa tó rio para to das as par tes da
co mu nhão como o tem fe i to nos Esta dos Uni dos a ma gis tra tu ra fe de ral, que 
tem sido o ver da de i ro eixo da União Ame ri ca na. 

Uti li zan do e con si de ran do to dos os gran des in te res ses que apon tei, 
es tou cer to, sr. pre si den te, de que a for ma fe de ral im por-se-á à Cons ti tu in te
bra si le i ra.

Ela é em pri me i ro lu gar a for ma ame ri ca na. É a for ma que, ex ce to
nos pa í ses onde está im plan ta do o ví rus te o ló gi co, e em pa í ses onde o
des po tis mo e a di ta du ra tem re i na do cons tan te men te, pre va le ce em toda a
Amé ri ca, É pre ci so ir ao Chi le para pro cu rar um país li vre que não a te nha
ado ta do; mas o Chi le é uma nes ga de ter ra ain da que do ta da de um for te
es pí ri to. É a for ma do Ca na dá, dos Esta dos Uni dos, do Mé xi co, como foi a
da Amé ri ca Cen tral; é a for ma da Co lôm bia, é a for ma da Re pú bli ca Argen ti na. 
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É uma for ma que con vém ain da mais às pro vín ci as que prin ci -
piam, aos ter ri tó ri os ain da por nas cer, por que, eu já dis se em co me ço, não
há nada mais im por tan te para a vida fu tu ra de qual quer país da que a na tu reza
das pri me i ras se men tes lan ça das no seu solo. (Há di ver sos apar tes.) 

Não cre i am os no bres de pu ta dos, por que a ve ge ta ção do Ama zo nas
é co los sal, por que as suas águas per dem-se á vis ta, que seja ali in di fe ren te o 
prin cí pio pelo qual a sua imen sa re gião co me ce a ser co lo ni za da. É mu i to
im por tan te, den tro mes mo de uma mu i to pe que na área, a na tu re za dos pri -
me i ros con ta tos do ho mem com a ter ra, do es píri to com o bar ro que ele tem 
de trans for mar du ran te sé cu los. 

Os gran des Esta dos, como o Bra sil, têm for ço sa men te de ser pe las
suas dis tân ci as, es ta dos fe de ra is. Bas ta olhar para o nos so ter ri tó rio para
ver-se que den tro de 100 ou 200 anos, cada um de seus gran des rios ter-se-á, 
to ma do a ar té ria vi vi fi can te de uma re gião for te men te co e sa e li ga da em to das
as suas par tes, as sim como ao lon go da sua imen sa cos ta e es pa lha dos pela
sua vas tís si ma su per fí cie, ha ve rá uma sé rie de cen tros de co mér cio e in dús tria
em com pe tên cia e ri va li da des uns com os ou tros, e que, ne ces sa ri a men te as
ap ti dões, as va ri e da des, as ener gi as to das e di fe ren tes de uma área em que
ca bem cen te nas de mi lhões de al mas, ter-se-ão acen tu a do e es pe ci fi ca do,
em cons ti tu i ções e or ga ni za ções lo ca is di ver sas. 

Pois bem, quem não pen sa rá que, sen do esse o fu tu ro de to das
es sas re giões em vin te, em cin qüen ta, em cem ou du zen tos anos, nós, que
não so mos se não os de po si tá ri os tem po rá ri os de todo este ter ri tó rio, de ve mos
fa zer com que ele seja ad mi nis tra do de for ma a não ser pre ma tu ra men te
es tra ga do como o tem sido, mas que os ger mes de es ta dos que há es pa lha dos 
por eles, de sen vol vam-se pela li ber da de, em vez de atro fi ar-se pela ab sor ção. 

Ago ra, sr. pre si den te, que ex pus a na tu re za, a ne ces si da de e o
al can ce da me di da pro pos ta, con sin ta V. Exa. que eu faça al gu mas ob ser va -
ções fi na is. 

Acre di to ser de van ta gem para o país que o en sa io da fe de ra ção,
jul go uma for tu na para o país, seja fe i to sob a for ma mo nár qui ca. Pen so
que, em vez de pre ce der a re pú bli ca à fe de ra ção, a fe de ra ção deve pre ce der
à re pú bli ca, que, no mo men to em que se en sa i ar o sis te ma re pu bli ca no em
20 es ta dos di fe ren tes, deve exis tir um po der cen tral for te bas tan te para
corri gir os ex ces sos ou os des vi os da or ga ni za ção fe de ral e do es pí ri to se pa -
ra tis ta, que pu des sem aba lar a uni da de na ci o nal. (Apo i a dos e apar tes.) 

Não sei, po rém, se para a mo nar quia é van ta jo sa ou des van ta jo sa 
a or ga ni za ção fe de ral. Incli no-me a crer que é van ta jo sa; in cli no-me a crer
que, se a mo nar quia pu des se ter a ins ti tu i ção das re for mas na ci o na is, se
pu des se, por exem plo, pôr-se à tes ta do abo li ci o nis mo, pôr-se à fren te da 
fe de ra ção, e acom pa nhas se as sim as as pi ra ções na ci o na is até che gar a cons -
ti tu ir-se, como é na Ingla ter ra, nada mais do que o pri me i ro ser vi dor do
povo, ten do por úni ca mis são, quan do a na ção quer, subs ti tu ir um go ver no
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por ou tro, a mo nar quia es cu da ria as sim o seu fu tu ro mu i to me lhor do que
con de nan do-se a re sis tir a to dos os mo vi men tos, até ser for ça da a su je i -
tar-se a eles por uma ca pi tu la ção, que não pode de i xar de ser do lo ro sa.
(Apo i a dos e apar tes.)  

O Sr. Cam pos Sa les – A mo nar quia ha via de opor-se com to das as
for ças à fe de ra ção. 

O SR. JOAQUIM NABUCO – O no bre de pu ta do ima gi na em to das 
as pro vín ci as fe de ra is a mo nar quia, ou o po der cen tral, cons pi ran do com os 
imen sos re cur sos de que dis põe para o des cré di to da for ma fe de ral. É cla ro
que isto se ria um pe ri go, ain da que a mo nar quia des sa for ma cons pi ras se
con tra si mes ma, mas não é pe ri go que deva fa zer re cu ar di an te da ne ces si -
da de de en sa i ar a re for ma fe de ral, e uma vez ela en sa i a da, to dos os es for ços 
e sa cri fí ci os de vem ser em pre ga dos, para que em cada pro vín cia dê os
me lho res re sul ta dos, de i xan do ao fu tu ro a so lu ção do ou tro pro ble ma, que
é o pro ble ma mo nár qui co. (Apar tes.)  

O úni co pe ri go, sr. pre si den te, que pode ha ver para uma di nas tia 
pa trió ti ca, como é, por exem plo, a de Sa bóia, em di ri gir a trans for ma ção
de mo crá ti ca do seu tem po, é que um dia, pelo de sen vol vi men to na tu ral do
país, em con se qüên cia mes mo des sas re for mas que ela pro mo veu, a mo nar -
quia che gue a ser des ne ces sá ria. (Apo i a dos e apar tes.)  

Mas todo o prín ci pe dig no de sen tar-se em um tro no deve es tar
pron to a per dê-lo quan do essa per da re sul tar do pró prio de sen vol vi men to
que ele te nha dado à li ber da de em seu re i na do. Uma di nas tia as sim, sr. pre -
si den te, fi ca ria sen do a pri me i ra, mais res pe i ta da e mais in flu en te das fa mí li as
bra si le i ras – des de que vi ve mos em um país onde não ha ve rá par ti do res ta u -
ra dor – e qual quer ho mem de pa tri o tis mo que ela pro du zis se ha via de exer -
cer uma des sas di ta du ras da opi nião que for mam o go ver no de mo crá ti co 
mo der no e que va lem mais do que um tro no. Esta pers pec ti va é por cer to
me lhor do que a de ser uma fa mí lia de pre ten den tes ou a de se jul gar in te -
res sa do no atra so e na mor te do país que a sus ten ta, re ce o sa da ex pan são
das idéi as de mo crá ti cas. (Apo i a dos.)

Nes se ter re no, o Par ti do Re pu bli ca no da ria pro va de fal ta de
sin ce ri da de e in te li gên cia se não se jun tas se co nos co, para for mar mos uma
união de mo crá ti ca fe de ral que re ser vas se a ques tão da for ma do go ver no
do Esta do para de po is que as pro vín ci as ti ves sem ad qui ri do a for ma ele ti va 
pura, e que ela hou ves se pro du zi do re sul ta dos de li ber da de em vez de oli -
gar quia, de mo de ra ção em vez de vin di ta, de en gran de ci men to em vez de
re tra ção. 

O mes mo di rei do Par ti do Abo li ci o nis ta. O abo li ci o nis mo e o
pro vin ci a lis mo tem qua se os mes mos fun da men tos. O abo li ci o nis mo sig nifica
a li ber da de pes so al, ain da me lhor a igual da de ci vil de to das as clas ses sem
ex ce ção – é as sim uma re for ma so ci al; sig ni fi ca o tra ba lho li vre, é as sim
uma re for ma eco nô mi ca; sig ni fi ca no fu tu ro a pe que na pro pri e da de, é
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assim uma re for ma agrá ria, e como é uma ex plo são da dig ni da de hu ma na,
do sen ti men to da fa mí lia, do res pe i to ao pró xi mo, é uma re for ma mo ral de
pri me i ra or dem.

No todo, o que se pre ten de com ele é ele var o ní vel mo ral e so ci al
do povo bra si le i ro. 

Pois bem, em mim pelo me nos a ori gem do meu pro vin ci a lis mo
de hoje é a mes ma. Não se tra ta de cri ar di ver sas pá tri as, mas de for ta le cer
o sen ti men to da pá tria; não se quer des tru ir a uni da de mo ral da nos so
povo, tão for te men te acen tu a da, mas pelo con trário fa zer com que essa uni -
da de cor res pon da a um alto apre ço do va lor da nos sa na ci o na li da de, o que
se quer so bre tu do é to mar em toda a par te o ter ri tó rio bra si le i ro vivo, ani -
ma do, in de pen den te, para que o Bra sil re ad qui ra a sua ex pan si bi li da de e se 
de sen vol va, em vez de re tra ir-se so bre si, mes mo, como está acon te cen do; é
que nes te in com pa rá vel do mí nio de ter ra não cres ça uma abs tra ção cha ma da
Esta do a cus ta de um ter ri tó rio e de uma na ção, e que um go ver no, isto é
um nome, não es te ri li ze e atro fie es sas duas gran des re a li da des: um povo e
um mun do. 

Ago ra, sr. pre si den te, vol to-me para o Par ti do Li be ral e com es tas
pa la vras pre ten do ter mi nar o meu ex ten so, dis cur so, de cu jas pro por ções
peço des cul pa á Câ ma ra, agra de cen do-lhe a aten ção sus ten ta da com que
me ou viu. 

O Par ti do Li be ral, como hoje se acha e como hoje com pa re ce
pe ran te o país, su je i to à au to ri da de de di ver sos che fes ini mi gos en tre si,
obe de cen do às ins pi ra ções de um Se na do, onde, como foi elo qüen te men te
dito, há li be ra is, mas não há Par ti do Li be ral, (Apo i a dos) vol tan do-se para
pers cru tar os sen ti men tos do Impe ra dor, cujo lá pis de se nha os li mi tes pos sí ve is
das re for mas ne ces sá ri as e cujo olhar pa re ce do mar os gran des lu ta do res,
como se do mam ser pen tes ve ne no sas, pre pa ran do-se para vol tar ao po der
para re pre sen tar os mes mos pa péis, su je i tar-se aos mes mos ho mens, pra ti car
as mes mas apos tas e so frer as mes mas hu mi lha ções, o Par ti do Li be ral, as sim
cons ti tu í do, não tem ne nhum fim útil e, pelo con trá rio, ilu de a to dos que
ade rem a ele pelo nome fal so e fal sa ban de i ra que le van ta, ilu de a de mo cra cia
na ci o nal, que se sa cri fi ca por ele e seus ho mens, quan do a sua in ten ção era
so men te sa cri fi car-se por no bres idéi as. (Apo i a dos.) 

Mas, ao lado des sa dis po si ção de es pí ri to de mu i tos li be ra is, há a 
dis po si ção de ou tros que acre di tam, sr. pre si den te, que, se a união efe ti va
do par ti do se re a li zar em tor no de idéi as e não de che fes, mas de idéi as que
se jam gran des as pi ra ções na ci o na is, o úl ti mo dos sol da dos, quan do to dos
os ma re cha is nos aban do nas sem em ca mi nho, se ria ca paz de le var a de mo -
cra cia á vi tó ria e de mos trar que os par ti dos, como os po vos que sa bem o
que que rem, não pre ci sam, como pre ci sa vam os exér ci tos ro ma nos, de se rem
acom pa nha dos à ba ta lha por um gru po de sa cer do tes para lhes in ter pre ta rem
os pres sá gi os ce les tes. 
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Mas, para isto, é pre ci so que o Par ti do Li be ral co lo que a sua for ça, 
não em al guns in di ví du os que se sen tam no vér ti ce da pi râ mi de so ci al, mas
nas ex ten sas ca ma das po pu la res so bre que ela se le van ta. (Apo i a dos.) 

Con ven ça-se o Par ti do Li be ral dis so, has te ie a gran de ban de i ra
da abo li ção, da fe de ra ção e da paz: a abo li ção, que é o tra ba lho e a ter ra; a
fe de ra ção, que é a in de pen dên cia e o cres ci men to; a paz que é o en gran de ci -
men to ex te ri or e a ex pan são le gí ti ma de to dos os es tí mu los da ati vi da de na -
ci o nal; e esse par ti do há de mos trar, qual quer que seja o seu nú me ro, que é
a ma i or for ça des te país, por que o co ra ção do país está ain da são, é ain da
pro fun da men te li be ral e de mo crá ti co. 

To dos se re cor dam des te país quan do a mo nar quia era uma
verda de i ra ado ra ção, e o Impe ra dor era, por as sim di zer ado ra do por meio
de ce ri mô ni as qua se re li gi o sas como o be i ja-mão. To dos se lem bram do
tem po em que o es cra vo ain da não ti nha sen ti do as pri me i ras es pe ran ças de 
li ber da de; em que uma po lí ti ca de tra di ções sus pe i to sas ti nha os bra si le i ros
cons tan te men te vol ta dos para o Rio da Pra ta, onde os go ver nos de uma
classe que nun ca se ba teu sa cri fi ca vam, em car ni fi ci nas inú te is, a flor da
po pulação e o exér ci to do tra ba lho; em que o fa na tis mo não ti nha so fri do os 
pri me i ros gol pes da li ber da de do pen sa men to. 

Hoje, os tem pos são mu i to di ver sos: a ado ra ção mo nár qui ca está
viva ape nas no es pí ri to de al guns sub ser vi en tes; o fa na tis mo aca bou nas
pri sões dos bis pos de Per nam bu co e do Pará - a es cra vi dão foi var ri da de
nor te ao sul por um ver da de i ro si mum na ci o nal; e já não há medo de que o
fan tas ma da guer ra se le van te dos tú mu los do Pa ra ná e do Pa ra guai; para
vir ago i rar o nos so fu tu ro pa cí fi co, li be ral e ame ri ca no. 

É por isso que eu digo: é des con fi ar mu i to da co ra gem e do pa tri o -
tis mo do país, su por que, en tre a idéia li be ral que se afir mas se com to das as 
suas for ças em de fe sa do ide al de uma pá tria re cons ti tu í da so bre os gran des 
ali cer ces mo der nos, o país, fa lan do de um ho mem, pre fe ris se o cul to de
al gu mas mú mi as, ou fa lan do de ins ti tu i ções de ca den tes, o cul to dos sar có -
fa gos que guar dam a po e i ra em bal sa ma da do pas sa do. 

Eu, pelo me nos, sr. pre si den te, te nho ain da con fi an ça no de sen -
vol vi men to e no po der das for ças que hão de re a li zar a gran de za na ci o nal, e 
en tre gan do à Câ ma ra, em nome da ma i o ria do Par ti do Li be ral, o pro je to
que es ta be le ce no Bra sil a for ma fe de ra ti va mo nár qui ca, faço-o com a ma i or 
cer te za dos seus re sul ta dos. O na vio que é hoje lan ça do ao mar há de en con -
trar no seu cur so tem pes ta des e tor men tas; re ci fes e cor ren tes con trá ri as;
de sâ ni mos e tra i ções a bor do; po dem trans for mar-lhe a ban de i ra em ban de i ra
de cor sá rio, ou ar reá-la di an te de um ini mi go que não ou sa ria lu tar com ele; 
mas esse na vio há de um dia avis tar a ter ra que de man da, por que ele vai
en tre gue ao fu tu ro, que é a ma i or das di vin da des na ci o na is. (Mu i to bem!
Mu i to bem! O ora dor é cum pri men ta do. Apla u sos nas ga le ri as.)
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Em se gui da o ora dor le van ta-se de novo e pede li cen ça para ler o 
pro je to que vai man dar à mesa com as as si na tu ras de 38 de pu ta dos li be ra is
re pre sen tan do 16 pro vín ci as e o mu ni cí pio ne u tro (lê):

A Assem bléia Ge ral Le gis la ti va re sol ve:
Arti go úni co. – Os ele i to res de de pu ta dos à pró xi ma le gis la tu ra

da rão aos seus re pre sen tan tes po de res es pe ci a is para re for ma rem os ar ti gos 
da Cons ti tu ição que se opu se rem às pro po si ções se guin tes:

O go ver no do Bra sil é uma mo nar quia fe de ra ti va.
Em tudo que não dis ser res pe i to à de fe sa ex ter na e in ter na do

Impé rio, à sua re pre sen ta ção ex te ri or, à ar re ca da ção dos im pos tos ge ra is e
às sua re pre sen ta ção ex te ri or, à ar re ca da ção dos im pos tos ge ra is e às ins ti tu i ções 
ne ces sá ri as para ga ran tir e de sen vol ver a uni da de na ci o nal e pro te ger efe ti -
va men te os di re i tos cons ti tu ci o na is de ci da dãos bra si le i ros, os go ver nos
pro vin ci a is se rão com ple ta men te in de pen den tes do po der cen tral.

Sala das ses sões, 14 de se tem bro de 1885. – Jo a quim Na bu co – José
Ma ri a no – Jo a quim Ta va res – Car los Afon so – Vi a na Vaz – Alves de Ara ú jo –
Adri a no Pi men tel – Au gus to Fle uri – Val de ta ro – Mar cos Guia – Dr. João Pe ni do
– Be zer ra Ca val can ti – Pa u lo Pri mo – Mas ca re nhas – Le o pol do de Bu lhões – Be zer ra
de Me ne ses – Aris ti des Spíno la – Mi guel Cas tro – Afon so Cel so Júni or – Viana –
Jo a quim Pe dro So a res – Ju vên cio Alves – Fran ça Car va lho – Se gis mun do Gon çal ves
– Egí dio Ita qui – Sa tiro Dias – Alme i da Oli ve i ra Schu tel – Jo a quim Pe dro Sal ga do
– João – Dan tas Fi lho – Cos ta Ro dri gues – Tomás Pom peu – Mo re i ra Bran dão –
Sil va Ma fra – Ce sar Zama – Le o pol do Cu nha – Cân di do de Oli ve i ra – J. Ro me ro .

Extra í do de Anais da Câ ma ra dos Se nho res De pu ta dos do Impé rio do Bra sil. Pri me i ra Ses são Ordi -
ná ria da Dé ci ma Nona Le gis la tu ra. Vo lu me 4. 1885. Págs. 199 a 213.
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116
ÚLTIMA CRISE DO SEGUNDO REINADO

116.1 – CARTA DO MARECHAL MANUEL 
DEODORO DA FONSECA A D. PEDRO II DURANTE A

QUESTÃO MILITAR  (3 FEVEREIRO 1887) 

S   enhor. – Con ce da V.M. Impe ri al per mis são a um dos vos sos mais
 res pe i to sos aman tes e le a is sú di tos de to mar vos sos pre ci o sos mo -
men tos em pe ti ção de jus ti ça. E não ve nho só... É, por as sim di zer, o

Exér ci to todo, a clas se mi li tar, que vem por mi nha vez de pre car a V. M.
Impe ri al. Se nhor! Sabe V.M. Impe ri al da re pre en são que foi in fli gi da a um
co ro nel do Exér ci to por uma jus ta e qui çá fran ca res pos ta a in sul tan tes
do es tos de um de pu ta do da na ção; e da ma ne i ra por que se tra tou des se as -
sun to no Par la men to, mes mo por par te do Mi nis té rio, como que se fa zen do
pro po si tal alar de em des pres tí gio do Exér ci to. Sabe tam bém V. M. Impe ri al da 
re pre en são in fli gi da a ou tro ofi ci al su pe ri or, cha ma do a ter re i ro nes sas dis -
cus sões ali men ta das pelo pró prio go ver no, que já não se con ten ta va com o
des pres tí gio da clas se mi li tar, que a re ba i xa va ante ci da dãos que, não sen do
go ver no, não po di am ser con si de ra dos su pe ri o res hi e rár qui cos de clas se
al gu ma, e que não sen do mi li ta res, com eles não en ten dem os pre ce i tos dis -
ci pli na res so bre dis cus são na im pren sa en tre mi li ta res. Sabe V. M. Impe -
ri al des sas re pre en sões in jus tas, fe i tas com es pa lha fa to, com pu bli ci da de
em to dos os jor na is, e, por con se guin te, tor na das pa ten tes à na ção e ao
mun do, a dois ofi ci a is su pe ri o res do Exér ci to. No Par la men to, que re pre -
sen ta a na ção, re ju bi la vam-se, e qua se sem im pu ta ção, pela ir res pon sa bi -
li da de de que go zam, apra zi am-se em mo les tar e in sul tar os mi li ta res se nhor,
só quem não for sol da do, só quem não ti ver ou não com pre en der a me nor
no ção do brio e dig ni da de mi li tar, só quem jul gar que a far da do sol da do é
li bré do ser vi lis mo e da ba i xe za, po de rá ver, sem co rar de ver go nha, sem
es tre me cer de in dig na ção, um tal pro ce di men to, que já não é um de sa ca to da
au to ri da de, mas um in sul to à clas se mi li tar. Cou be-me, Se nhor, por mi nha



po si ção es pe ci al no Exér ci to nes sa oca sião, o de ver de so li ci tar des sa au to -
ri da de su pe ri or que so bres ti ves se seus atos, re con si de ran do suas de ci sões e 
re sol ves se-as de con for mi da de com a ra zão, o di re i to e o bom sen so. Essa re so -
lu ção se ria ne ces sá ria em prol da que la clas se. E era de ra zão e de pru dên cia. 
O Exér ci to ti nha es tre me ci do e an si a va por uma de ci são que o li ber tas se
des sa ex po si ção ao me nos pre zo pú bli co, e que o mos tras se res pe i tá vel e res pe -
i ta do den tro dos li mi tes da lei! E não são exi gên ci as de um pre ten so pun do -
nor; é a pró pria dis ci pli na que o exi ge. A dis ci pli na mi li tar não per mi te ao sol -
da do re ce ber afron tas e vi li pên di os; a dis ci pli na quer no sol da do – e por
isso no mais alto grau – brio, dig ni da de e hon ra. A obe diên cia do sol da do
não vai até o pró prio avil ta men to; o sol da do é obe di en te, mas não ser vil; e
aque le a quem não re pug na ram atos de ba i xe za e ser vi lis mo não é dig no da 
far da que ves te, far da que é a mes ma que V. M. Impe ri al hon ra tra zen -
do-a. O Go ver no Impe ri al, se nhor, por um ato de re fle xão e jus ti ça, man -
dou es tu dar a ques tão pelo Con se lho Su pre mo Mi li tar, ten do por base avi -
sos do Mi nis té rio da Gu er ra, er rô ne os ou mal in ter pre ta dos. A ve ne ran da
cor po ra ção não va ci lou em seu ju í zo; ve lhos ge ne ra is, ain da lhes pul sam
nos pe i tos co ra ções de sol da dos; ve te ra nos, con ser vam eter no o fogo sa gra -
do do pun do nor mi li tar, ali a do á hom bri da de do ci da dão. V.M. Impe ri al
em sua alta jus ti ça con cor dou com o pa re cer do ve ne ran do tri bu nal, e man dou 
exe cu tá-lo em data de 3 de no vem bro do ano pas sa do; mas até hoje, se nhor,
o Exér ci to e a na ção es pe ram essa exe cu ção. O Exér ci to re ce ia ser o lu dí brio
de uma pro cras ti na ção acin to sa. Eis por que, se nhor, em que sou sol da do e me
hon ro em sê-lo, mas que, no en tre tan to, sin to-me, com meus com pa nhe i ros de
ar mas, ve xa do, en ver go nha do, sob o peso do vi li pên dio; de si lu di do da
aten ção da au to ri da de, mas não de sen ga na do, re cor ro à Vos sa Ma jes ta de. 
É, pois, im pe ri al se nhor, com o mais pro fun do res pe i to, que ve nho em
nome do Exér ci to, em nome da clas se mi li tar, pe dir a V.M. Impe ri al se dig ne
de aten der á ques tão e re sol vê-la com aque la in te i re za e jus ti ça que pre si -
dem a to dos os atos de V.M. Impe ri al. – Se nhor a quem Deus guar de. – De
V.M. Impe ri al, o mais res pe i to so, obe di en te, leal e aman te sú di to – Ma nu el
De o do ro da Fon se ca – Rio de Ja ne i ro, 3 de fe ve re i ro de 1887. 
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116.2 – CARTA DO MARECHAL MANUEL DEODORO DA
FONSECA A D. PEDRO II DURANTE A QUESTÃO MILITAR

 (12 FEVEREIRO 1887)

Se nhor! Eis-me ain da e sem pre com mais pro fun do amor e res pe i to e 
a ma i or le al da de, ante o tro no de Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, de pre -
can do, por mim e por meus com pa nhe i ros de ar mas, a jus ti ça que

não fal ta. 
Aten dei, se nhor! O que os mi li ta res pe dem é tão jus to, e tão pou co:

o re pa ro de uma in jus ti ça que os afron ta e vi li pen di al! A co i sa tem tan to de
jus ta como de dig na e gra ve. E não so mos só nós, os mi li ta res, que o sen ti mos;
o povo tam bém com pre en de, e como que se as so cia ao nos so des gos to. 

A co i sa é mu i to sé ria, se nhor, e so men te quem, por um lado, não
ti ver a in tu i ção do brio e de pun do nor na tu ral e, por ou tro lado, não co gi tar 
das con se qüên ci as a ad vir, po de rá en ca rar des cu i do so a tor men ta que se
anun cia! 

Se nhor, vos so mi nis té rio vos atra i çoa! – pelo me nos nes ta ca u sa.
Eu, nas ci do e cri a do, como to dos os de mi nha fa mí lia, no mais acri so la do
de vo ta men to ao Impe ra dor; eu, que me pre zo de ser fiel, fran co e leal; eu,
que al ta men te con fio em Vos sa Ma jes ta de Impe ri al; eu es pe ro de Vos sa
Ma jes ta de, jus ti ça, essa jus ti ça que nos nega o se cre tá rio de Esta do de Vos sa 
Ma jes ta de nos ne gó ci os da Gu er ra. 

Eu me sin to re ce o so, pe sa ro so, de in cor rer no de sa gra do de Vos sa
Ma jes ta de Impe ri al. Mas, se nhor, a ser ne ga da a jus ti ça que peço, te rei
ver go nha da far da que vis to, eu que me or gu lho de per ten cer ao Exér ci to; e, 
nes se caso, ser-me-á uma ver da de i ra gra ça, se nhor, mi nha exo ne ra ção do
ser vi ço. De Vos sa Ma jes ta de Impe ri al, sú di to e mais fiel, de vo ta do e re ve -
ren te – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Rio de Ja ne i ro, 12 de fe ve re i ro de 1887.

Extra í do de FIALHO, Anfrí sio. His tó ria da Re pú bli ca no Bra sil. Rio de Ja ne i ro, Tip. Uni ver sal de
La em mert & C., 1891. Págs. 73-78. 
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116.3 – “AO PARLAMENTO E À NAÇÃO”. 
MANIFESTO DO VISCONDE DE PELOTAS

 E DO MARECHAL DEODORO
 (14 MAIO 1887) 

As re cen tes de cla ra ções mi nis te ri a is no Se na do tra zem a ques tão
mi li tar a uma cri se, que, im pre te ri vel men te, exi ge so lu ção de fi -
nitiva, ime di a ta e di ver sa da que foi a úl ti ma trans for ma ção do

ga bi ne te pa re ce que rer im por-lhe. Sus ci ta da pelo ar bí trio dia ad mi nis tra ção 
no ato opres si vo que man dou re pre en der, em or dem do dia, um ofi ci al, por
haver se de fen di do com isen ção, pela im pren sa, de ar güi ções com que o ferira
a pa la vra de um de pu ta do, dir-se-ia ten der para um fim a que to dos apla u -
di mos, quan do o go ver no su je i tou a con tro vér sia le van ta da pelo seu erro ao 
ju í zo do Con se lho Su pre mo Mi li tar. 

De i xan do o ca mi nho nor mal de con sul ta ao Con se lho, em cujo
seio uma ses são es pe ci al co nhe ce dos mo ti vos con cer nen tes a guer ra e
sub me ten do os pon tos de ba ti dos à apre ci a ção de um tri bu nal, que ema na
em sua ma i o ria das nos sas fi le i ras, o mi nis té rio apa ren ta ra con fi ar sem
re ser va na consciên cia leal do Exér ci to, e pe las con di ções ex tra or di ná ri as
des se ape lo ofe re cer a mais am pla sa tis fa ção do di re i to ofen di do. 

Ori un da des sa cor po ra ção res pe i tá vel, a sen ten ça fui qual se
es pe ra va da sua com pe tên cia, da sua in de pen dên cia, da sua fir me za, de ne -
gan do ra zão ao ex-mi nis tro da Gu er ra, pro cla man do que a fa cul da de de
de fe sa pela im pren sa, sob a san ção das leis pe na is, é de di re i to co mum à to dos 
os ci da dãos, e que des se: di re i to não é li ci to pri var os ofi ci a is do Exér ci to,
sem ofen sa da Cons ti tu i ção do Impé rio. 

Subs cre ven do essa de ci são, que pro vo ca ra, pela de cla ra ção for mal
de que com ela se con fir ma va o go ver no, in du ziu o país a crer que a pen dên cia
es ta va fin da, e que ao de sas som bro a con fis são do de sa cer to se se gui ria a
ló gi ca da re pa ra ção, que o erro con fes sa do lhe in ti ma va. Não quis, po rém, o 
mi nis tro dar esse exem plo de res pe i to a si pró prio, aos seus atos so le nes,
aos seus com pro mis sos ofi ci a is: e, pe los pu bli cis tas que eram no to ri a men te,
em cer tas fo lhas, os in tér pre tes di re tos do ga bi ne te, se fez sa ber que a nota
da cen su ra aos ofi ci a is não se re ti ra ria, en quan to es tes o não re que res sem.



Como se a au to ri da de que de pú bli co re co nhe ceu ha ver le sa ra a lei numa
es pé cie de ter mi na da e cor re ta, não to cas se, por no bre za, por de co ro, por
jus ti ça es tri ta, por en car go ofi ci al de suas fun ções, o de ver de re in te grá-la,
como ain da se as ví ti mas da pre po tên cia fos sem mais in te res sa das nes sa
res ti tu i ção do que a pró pria le ga li da de exa u to ra da. 

Hu mi lha ção tal era inad mis sí vel aos nos sos bri os. O go ver no
sen tiu-o, na re pro va ção ge ral que aco lheu a sua in con gruên cia; e o sa cri fí cio 
do Mi nis tro da Gu er ra, exo ne ra do pe los seus co le gas, veio ou tra vez per su a dir 
a Na ção de que o ga bi ne te vol ta va à es tra da le gal, ti ran do fran ca men te do
seu ato a con se qüên cia ine vi tá vel.

 Mas os me ses cor re ram em vão; a mo lés tia do Impe ra dor, so bres -
sal tan do pro fun da men te os bra si le i ros, veio por em to dos os âni mos o re ce io
de agra var pe las agi ta ções de um con fli to ain da que mo ral, e me lin dro so es ta do
de sa ú de, até que, na Câ ma ra dos se na do res, em ses são de 9 do cor ren te, o
mi nis tro in te ri no da Gu er ra, pro mo vi do a efe ti vo no dia se guin te, de sen ga -
na va a to das as es pe ran ças, de cla ran do que o mi nis té rio não se con si de ra va
li ga do pelo ares to do Su pre mo Con se lho, ape sar de lhe ha ver dado seu be ne -
plá ci to, que as cen su ras in fli gi das aos ofi ci a is eram jus ta pu ni ção das in fra ções
dis ci pli na res e que o con se lho de guer ra re que ri do com in sis tên cia por um
des ses ofi ci a is em de sa gra vo de sua fé de ofí cio, ma cu la da pelo go ver no,
nun ca lhe se ria con ce di do, por que au to ri zá-lo eqüi va lia o mes mo que su je i tar 
o mi nis tro, com o pe ti ci o ná rio, á al ça da do Tri bu nal Mi li tar. 

Prin cí pi os tais, ina u di tos até ago ra, fa ri am da boa fama dos ofi ci a is
bra si le i ros sim ples pro pri e da de do go ver no, sem ha ver mais hon ra mi li tar,
que pu des se de sa fron tar-se de uma nó doa ime re ci da, quan do a par ci a li da de
de um mi nis tro de li be ras se in fli gir-lhe man cha e re cu sar-lhe o de sa gra vo 
judicial. 

Sob tais te o ri as ju rí di cas não há Exér ci to, nem pode ha ver pá tria;
por que a pri me i ra con di ção da pá tria é pun do nor dos de fen so res pro fis si o na is 
de sua hon ra. 

O que se agi ta, por tan to, não é uma ques tão de clas se: o avil ta mento
do Exér ci to en vol ve ria a so ci e da de e da ria tris te me di da do ca rá ter na ci o nal.

Não é tam bém ve le i da de de pre do mí nio mi li tar o que nos move;
a cons ciên cia pú bli ca tem cer te za de que o Exér ci to bra si le i ro é a mais es tá vel
se gu ran ça da paz, da le ga li da de da or ga ni za ção ci vil do Esta do. Seja qual
for a po si ção a que as cir cuns tân ci as nos le vem, a se gu ran ça in di vi du al, a
tran qüi li da de pú bli ca, as ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, as tra di ções li vres da
Na ção en con tra rão sem pre no Exér ci to um ba lu ar te inex pug ná vel e em
cada pe i to de sol da do uma alma de ci da dão.

 Mas a ju ris pru dên cia do go ver no ex clui da lei o Exér ci to; e des sa 
pros cri ção, in to le rá vel por que en vol ve a nos sa ver go nha, for ça é que haja
re cur so. 
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Para onde? 
A re com po si ção por que aca ba de pas sar o ga bi ne te, cha man do á

efe ti vi da de na Pas ta da Gu er ra o au tor das de cla ra ções en fá ti cas de 9 des te
mês, im pri miu ao go ver no a mais acen tu a da fe i ção de hos ti li da de aos bri os
mi li ta res. Ela evi den cia que, lon ge de ins pi rar-se a des ti tu i ção do ex-mi nis tro
des sa Se cre ta ria de Esta do, no pen sa men to de re je i tar o mi nis té rio a so li da ri -
e da de de co la bo ra dos nas me di das de re a ção con tra o Exér ci to, lon ge dis so, o 
que ti nha em men te era bus car um re a tor mais in fle xí vel e re do brar nela, tor -
ná-la pe remp tó ria, re cu san do em subs tân cia e ab so lu ta men te o que até en tão
se in cul ca ra con ce di do ape nas sob a con di ção de aqui es cên cia nos sa a uma
ca pri cho sa for ma li da de. Assim, vem aca bar na sur pre sa e um de sa fio à po lí -
ti ca de tor tu o sa va ci la ção, que des de o ano pas sa do ilu de a nós e ao país. 

De plo ra mos que a do en ça in qui e ta do ra de Sua Ma jes ta de não
per mi ta in vo car di re ta men te o Che fe do Esta do. Sabe o Exér ci to que o Impe -
ra dor ne nhu ma res pon sa bi li da de cons ti tu ci o nal tem. É-lhe gra to sa ber que,
nos abu sos de que se tra tam, não lhe cabe ne nhu ma res pon sa bi li da de real.
Mas, em toda a par te, ain da nos pa í ses onde exem plar men te se pra ti ca a
monarquia par la men tar, o so be ra no, se é, como en tre nós, um ele va do espí ri to,
tem sem pre em si, pela sua sa be do ria, pela sua ex pe riên cia acu mu la da, pela
su pe ri o ri da de da sua in tu i ção, pela alta im par ci a li da de do seu car go, uma
imen sa re ser va de au to ri da de mo ral, de in fluên cia per su a si va so bre o âni mo
de seus mi nis tros mais in de pen den tes, dos seus con se lhe i ros mais aus te ros, e 
não lhe fal tam oca siões como esta de exer cê-la, com ben fa ze ja dis cri ção, em
pro ve i to da jus ti ça, da li ber da de e da lei. De tém-nos, po rém, nes te mo men to
o zelo pe los dias de Sua Ma jes ta de, o te mor de ar ris car a sua pre ci o sa sa ú de,
tal vez até a sua exis tên cia, pon do em con tri bu i ção a ati vi da de, quan do a
medi ci na in di ca o re pou so e o povo an se ia pelo seu res ta be le ci men to. 

Não obs tan te, não se ri a mos le a is ao Prín ci pe hon ra do e pa tri o ta,
que re i na so bre nós, se pac tuás se mos com o vi li pên dio de uma po si ção, que 
nos lu di bria, ar ran can do-nos a dig ni da de de ci da dãos ar ma dos, para não
nos de i xar mais que a sub ser viên cia de ja ni za ros. 

Não nos res ta, pois, se não re cor rer para a opi nião do país, que
des de o prin ci pio es po sou a nos sa ca u sa, idên ti ca à dele, en de re çar ao
Par la men to este der ra de i ro ape lo e pro tes tar que ha ve mos de man ter-nos
no pos to de re sis tên cia à ile ga li da de, que é o nos so de ver, do qual nada nos
ar re da rá, en quan to o di re i to pos ter ga do não re ce ber a sua sa tis fa ção ple na. 

Ha ve mos de ser con se qüen tes, como quem não co nhe ce o ca mi nho
por onde se re cua sem hon ra. – Vis con de de Pe lo tas – Ma nu el De o do ro da Fon se ca.

Extra í do de O País, 14 de maio de 1887.
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116.4 – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL -
LEI Nº 3.340 (14 OUTUBRO 1887)

Alte ra pro ces so das ele i ções dos mem bros
das Assem bléi as Le gis la ti vas Pro vin ci a is e
dos ve re a do res das Câ ma ras Mu ni ci pa is e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

A Prin ce sa Impe ri al Re gen te, em nome do Impe ra dor, há por bem
san ci o nar e man dar que se exe cu te a se guin te re so lu ção da
Assem bléia Ge ral: 
Art. 1º A ele i ção dos mem bros das Assem bléi as Le gis la ti vas

Pro vin ci a is será fe i ta, vo tan do cada ele i tor em tan tos no mes quan tos cor res -
pon de rem aos dois ter ços do nú me ro dos mem bros das di tas Assem bléi as
que cada dis tri to ele i to ral de ver ele ger. 

§ 1º Para este efe i to, cada um dos dis tri tos ele i to ra is da Pro vín cia 
de Mi nas Ge ra is ele ge rá três mem bros da res pec ti va Assem bléia Le gis la ti va;
cada um dos dis tri tos da Pro vín cia do Pi a uí ele ge rá nove mem bros; e cada
um dos dis tri tos das Pro vín ci as do Ama zo nas, Pará, Ma ra nhão, Rio Gran de 
do Nor te, Espí ri to San to, San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, São Pe dro do Rio Gran de
do Sul, Go iás e Mato Gros so ele ge rá mais um mem bro.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 353-354.
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116.5 – QUEDA DO GABINETE COTEGIPE –
CARTA DA PRINCESA ISABEL AOS PAIS

 (14 MARÇO 1888)

 14 de Mar ço de 1888 – São Cris tó vão

Meus que ri dos e bons pais.
Aca ba mos de be ber a sua sa ú de. De ma nhã vi e mos de Pe tró po lis

      di re ta men te para o Paço da Ci da de, aí nos ves ti mos de gran de
gala, hou ve cor te jo e um pe que no des pa cho e vi e mos para aqui, don de ain da
sa i re mos á no i te para a ina u gu ra ção da Bi bli o te ca do Li ceu de Artes e Ofí ci os. 

Mil e mil sa u da des! 
Suas car tas nos de ram mu i ta ale gria, e a idéia da vin da em ju lho!!!

Por aqui as sa ú des tam bém vão mu i to bem. 
Qu an to ao Mi nis té rio te rão sa bi do pe los jor na is o que hou ve. Os

úl ti mos tu mul tos mu i to me en tris te ce ram. Há tem pos mi nhas idéi as di ver -
gi am das do Mi nis té rio, sen tia que o go ver no per dia mu i ta for ça mo ral, já
al gu ma co i sa nes te sen ti do dis se ra há bas tan te se ma nas; ago ra, com mais
fir me za e por es cri to, cen su ran do ao mes mo tem po a po lí cia em gran de par te
do que hou ve; a po lí cia, ou an tes, a ati tu de to ma da pe las au to ri da des po li -
ci a is há já al gum tem po. Mi nha de cla ra ção da per da da for ça mo ral, e de
que in sis tia pela de mis são do che fe de po lí cia deu em re sul ta do a que da do
Mi nis té rio. Não me ar re pen do do que fiz. Mais tar de ou mais cedo o te ria
fe i to; con fes so que uma sur da ir ri ta ção se apo de ra ra de mim, e em cons -
ciên cia não de via con ti nu ar em um Mi nis té rio, quan do eu, por mim mes ma, 
sen tia e es ta va con ven ci da de que ele não pre en chia as as pi ra ções do país
nas cir cuns tân ci as atu a is. Deus me aju de e que a ques tão da eman ci pa ção
dê bre ve o úl ti mo pas so que tan to de se jo ver che gar. Há mu i to a fa zer, mas
isto an tes de tudo. 

Ma ri qui nhas me deu há mu i tos dias a car ta jun to para ma mãe;
bre ve lhe agra de ce rá a que ma mãe lhe es cre veu ul ti ma men te, que che gou
an tes de on tem, e lhe fez, cor ro sem pre, tan to pra zer! 

Extra í do do Arqui vo da Casa Impe ri al. Car ta do Rio. Car tas a ami gos. 5 de maio de 1888.
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116.6 - CARTA DA PRINCESA ISABEL AOS PAIS 
(13 MAIO 1888)

Fa lar em al guns no mes, só se tra tan do de pes so as que se in te res sam
vi va men te por meus pais, se ria uma in jus ti ça. É um coro ge ral; en tre -
tan to o Gar cez tan to me pe diu hoje que lhes be i jas se as mãos pelo

dia que não devo de i xar de fazê-lo. 
Qu an to à es co lha dos no vos mi nis tros fui eu quem in di cou o

João Alfre do. Este foi quem es co lheu os ou tros. De i xei-lhe toda a li ber da de
para que pu des se or ga ni zar o Ga bi ne te como fos se ne ces sá rio, à vis ta da
ma i o ria par la men tar. 

Vão os jor na i zi nhos dos me ni nos. O Cor re io Impe ri al do Luís não
é a pro va de fi ni ti va, mas man do-a por ca u sa do dia. Mais tar de irão dois
exem pla res mais per fe i tos do mes mo. 

Ade us, meus que ri dos e bons pais, mi nha car ta é aca ba da de po is 
da vi si ta ao Li ceu. A Bi bli o te ca já tem uns 3.000 vo lu mes. Estou na sa li nha
de ma mãe, com a ja ne la aber ta e go zan do de bom fres co. 

Ace i tem mil abra ços sa u do sís si mos de am bos, e de i tem em to dos 
sua bên ção. Sua fi lhi nha que tan to os ama. Isa bel, Con des sa d’Eu. 

13 de maio de 1888 – Petrópolis

Meus que ri dos e bons pais. 
Não sa ben do por qual co me çar hoje: ma mãe por ter tan to so fri do 

es tes dias; pa pai, pelo dia que é, es cre vo a am bos jun ta men te. 
É de mi nha cama que o faço, sen tin do ne ces si da de de es ti car-me

de po is de mu i tas no i tes cur tas, dias azi a gos e ex ci ta ções de to dos os gê ne ros.
O dia de trás-on tem foi um dia de amar gu ra para mim e di rei para to dos os
bra si le i ros e ou tras pes so as que os amam. Gra ças a Deus des de on tem
res pi ra mos um pou co e hoje de ma nhã as no tí ci as so bre pa pai eram mu i to
tran qüi li za do ras. Tam bém foi com o co ra ção mais ali vi a do que per to de
uma hora da tar de par ti mos para o Rio a fim de eu as si nar a gran de lei, cuja 
ma i or gló ria cabe a pa pai que há tan tos anos es for ça-se para um tal fim. Eu
tam bém fiz al gu ma co i sa e con fes so que es tou bem con ten te de tam bém ter



tra ba lha do para idéia tão hu ma ni tá ria e gran di o sa. A ma ne i ra pela qual
tudo se pas sou hon ra nos sa pá tria e tan to ma i or jú bi lo me ca u sa. Os nos sos
au tó gra fos da lei e o de cre to fo ram as si na dos ás 3 e meia em pú bli co na sala 
que pre ce de a gran de do tro no pas sa do a ar ran jar de po is de sua par ti da. O
paço (mes mo as sa las) e o lar go es ta vam che i os de gen te, e ha via gran de
en tu si as mo, foi uma fes ta gran di o sa, mas o co ra ção aper ta va-se me lem bran do 
que pa pai ai não se acha va! Dis cur sos, vi vas, flo res, nada fal tou, só a to dos
fal ta va sa ber pa pai bom e po der tri bu tar-lhe todo o nos so amor e gra ti dão.
As 4 e 1/2 em bar cá va mos de novo e em Pe tró po lis no vas de mons tra ções
nos es pe ra vam, to dos es tan do tam bém con ten tes com as no tí ci as de ma nhã
de pa pai. Chu vas de flo res, se nho ras e ca va lhe i ros ar ma dos de lan ter nas
chi ne sas, fo gue tes, vi vas. Qu e ri am pu xar meu car ro, mas eu não quis e pro pus 
an tes vir a pé com to dos da es ta ção. Assim o fi ze mos, en tra mos no paço
para abra çar mos os me ni nos e con ti nu a mos até a igre ja do mes mo fe i tio
que vi e mos da es ta ção. Um ban do de ex-es cra vos fa zia par te do prés ti to
ar ma dos de ar cho tes. Cho vis ca va e mes mo cho veu, mas nes sas oca siões
não se faz caso de nada. Na igre ja ti ve mos nos so mês de Ma ria sem pre pre ce -
di do do ter ço dito em in ten ção de pa pai e de ma mãe. Não são as ora ções
que tem fal ta do; por toda a par te se reza e se man da re zar, e esta ma nhã,
nas ir mãs, ti ve mos uma Co mu nhão por in ten ção de pa pai. 

Co mun ga mos nós dois e umas qua ren ta se nho ras. 
Boas no i tes, que ri dos, que ri dís si mos!!
Sa u da des e mais sa u da des!!! 
16 de maio – Tudo está em fes ta pela lei, co in ci din do com es tas

as me lho ras de pa pai. Já es ti ve mos hoje no Paço da Ci da de para re ce ber
co mis sões e a uma mis sa na Igre ja do Ro sá rio man da da di zer pela ir man da de
dos pre ti nhos por in ten ção de pa pai. Re i na en tu si as mo gran de por toda a
par te. 

Ade us meus que ri dos e bons pais, ace i tem mil abra ços e be i jos
sa u do sís si mos e de i tem-nos sua bên ção. 

Sua fi lhi nha que tan to os ama. 
Isa bel, Con des sa d’Eu.

Extra í do do Arqui vo da Casa Impe ri al. Car ta do Rio. Car tas a ami gos. 5 de maio de 1888.
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116.7 – LEI ÁUREA - LEI Nº 3.353
 (13 MAIO 1888)

LEI Nº 3.353 – DE 13 DE MAIO DE 1888

De cla ra ex tin ta a es cra vi dão no Bra sil

A Prin ce sa Impe ri al Re gen te, em nome de Sua Ma jes ta de o Impera -
dor o Se nhor D. Pe dro II, faz sa ber a to dos os sú di tos do Império
que a Assem bléia Ge ral de cre tou e ela san ci o nou a lei se guin te: 
Art. 1º É de cla ra da ex tin ta, des de a data des ta lei, a es cra vi dão

no Bra sil.
Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Man da, por tan to, a to das as au to ri da des, a quem o co nhe ci men to e 

exe cu ção da re fe ri da lei per ten cer, que a cum pram, e fa çam cum prir e guar dar 
tão in te i ra men te como nela se con tém. 

O se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, Co mer cio e
Obras Pú bli cas e in te ri no dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Ba cha rel Ro dri go
Au gus to da Sil va, do Con se lho de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor, a faça im pri mir,
pu bli car e cor rer.

Dada no Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, em 13 de maio de 1888, 67. da 
Inde pen dên cia e do Impé rio. 

PRINCESA IMPERIAL REGENTE 

Ro dri go Au gus to da Sil va. 
Car ta de lei, pela qual Vos sa Alte za Impe ri al Man da exe cu tar o

de cre to da Assem bléia Ge ral, que hou ve por bem san ci o nar, de cla ran do
ex tin ta a es cra vi dão no Bra sil, como nela se de cla ra. 

Para Vos sa Alte za Impe ri al ver. 
Chan ce la ria-mór do Impé rio. Antô nio Fer re i ra Vi a na. 
Tran si tou em 13 de Maio de 1888. – José Jú lio de Albu quer que Bar ros.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1888. Tomo 25, par te 1, vol. 1. Rio de Ja ne i ro,
Impren sa Na ci o nal, 1889. Págs. 1-2.
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116.8 – PROJETO DE PROGRAMA DO PARTIDO
LIBERAL E VOTO EM SEPARADO

 DE  RUI BARBOSA
 (23 MAIO 1889) 

PROJETO DE PROGRAMA

I
Alar ga men to do voto

Esta tu in do-se que se con si de ra como ten do a ren da le gal para ele i tor 
todo o ci da dão que sou ber ler e es cre ver. 

Será man ti do o es cru tí nio se cre to, por pro ces so que o tor ne real e 
per fe i to e ao mes mo tem po evi te as fra u des. 

Au men tar-se-á o nú me ro dos de pu ta dos pro por ci o nal men te à
po pu la ção ou ao ele i to ra do. 

O mu ni cí pio da ca pi tal do im pé rio for ma rá cir cuns cri ção ele i to ral
se pa ra da, tan to para de pu ta dos, como para se na do res. 

II
Re for ma da ad mi nis tra ção pro vin ci al

Fun da da nas se guin tes ba ses:

1ª O pre si den te será no me a do pelo Impe ra dor, den tre os ci da dãos
ele i tos, em lis ta trí pli ce, de qua tro em qua tro anos, por vo ta ção di re ta dos
ele i to res da pro vín cia. 

Não será re e le gí vel du ran te o pe río do de sua ad mi nis tra ção. 
2ª Se rão vice-pre si den tes da pro vín cia os ou tros dois ci da dãos

pro pos tos nes sa lis ta trí pli ce e mais qua tro, ele i tos ao mes mo tem po e que
ser vi rão se gun do a or dem em que ti ve rem sido vo ta dos. 

3ª Os pre si den tes e vice-pre si den tes de pro vín cia so men te po de rão
ser des ti tu í dos nos se guin tes ca sos: 



a) de con de na ção por sen ten ça pas sa da em jul ga do à per da do
car go ou a pena que im por te per da dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro ou
sus pen so do exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos; 

b) de in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral, tam bém jul ga da por sen ten ça;
c) de ter ace i ta do, sem li cen ça do Impe ra dor, tí tu lo, con de co ra ção

ou qual quer ou tra con ces são de go ver no es tran ge i ro. 
4ª Só po de rão ser sus pen sos: 
Por ato ju di ci al ou por de cre to do go ver no im pe ri al para man dá-los

res pon sa bi li zar. 
5ª Em caso de vaga ou de im pe di men to do pre si den te, ser vi rá o

vice-pre si den te até o fim do pe río do pre si den ci al ou até ces sar o im pe di -
men to.

6ª Du ran te o pe río do para que fo rem ele i tos não po de rão exer cer 
nem ace i tar ou tro em pre go, nem re ce ber pen são ou qual quer emo lu men to
ou van ta gem pe cu niá ria que não seja o or de na do pelo exer cí cio de seu car go, 
fi xa do por lei pro vin ci al an te ri or á sua ele i ção. 

Tam bém não po de rão re ce ber tí tu lo ou con de co ra ção do go ver no
im pe ri al. 

7ª O pre si den te da pro vín cia será so men te en car re ga do do po der 
exe cu ti vo da pro vín cia. 

Po de rá ser au xi li a do por um con se lho, de li be ra ti vo ou con sul ti vo,
or ga ni za do por lei pro vin ci al.

 8ª Os ser vi ços ge ra is fi ca rão a car go das res pec ti vas au to ri da des
ge ra is, como di re i tos agen tes do go ver no im pe ri al na pro vín cia, os qua is
exer ce rão, se pa ra da men te ou re u ni dos em jun ta, to das as atri bu i ções de
ad mi nis tra ção ge ral que atu al men te com pe tem ao pre si den te da pro vín cia e 
as mais que se jul gar con ve ni en te con fe rir-lhes para des con cen tra ção dos
mes mos ser vi ços. 

9ª As atri bu i ções dos po de res pro vin ci a is se rão de ter mi na das de
ma ne i ra que te nham as pro vín ci as a ma i or au to no mia e vi ta li da de, sem
ofen sa dos in te res ses ge ra is da Na ção. 

Para este fim será res ta u ra do em sua ple ni tu de o re gi me des cen -
tra li za dor do Ato Adi ci o nal, re vo gan do-se as dis po si ções que o res trin gi ram.

10. Se rão au men ta dos os re cur sos pe cu niá ri os das pro vín ci as,
de cla ran do-se ma té ri as tri bu tá ve is pe las as sem bléi as le gis la ti vas pro vin ci a is
al gu mas das que hoje são one ra das pelo Esta do, abo li dos os res pec ti vos
im pos tos ge ra is. 

11. Com pe ti rá às as sem bléi as pro vin ci a is le gis lar so bre as câ ma ras
mu ni ci pa is, es ta tu ir a for ma de sua ele i ção, o seu re gi men, e os seus re cur sos
pe cu niá ri os, de modo que te nham os mu ni cí pi os a ma i or soma pos sí vel de
vida pró pria e me i os de ação e or ga ni za ção adap ta da ás cir cuns tân ci as lo ca is. 
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No mu ni cí pio da ca pi tal do Impé rio, em vez de câ ma ra mu ni ci pal,
ha ve rá um con se lho le gis la ti vo, com as atri bu i ções das as sem bléi as pro vin ci a is,
e um pre fe i to, en car re ga do do res pec ti vo po der exe cu ti vo, au xi li a do por
uma co mis são per ma nen te no me a da pelo con se lho e por agen tes que pre si dam
aos vá ri os ra mos do ser vi ço nas pa ró qui as. 

O pre fe i to será no me a do do mes mo modo que os pre si den tes de
pro vín cia, e so men te des ti tu í do ou sus pen so nos mes mos ca sos. 

Pelo con se lho le gis la ti vo se rão de ter mi na das as atri bu i ções do
pre fe i to, da co mis são per ma nen te e dos agen tes pa ro qui a is. 

12. O pre si den te da pro vín cia terá a fa cul da de de sus pen der
pro vi so ri a men te, por tem po que não ex ce der de dois me ses, qual quer fun ci o -
ná rio da ad mi nis tra ção ge ral que na pro vín cia de sa ca tar a au to ri da de ou
usur par atri bu i ções dos po de res pro vin ci a is; sub me ten do ime di a ta men te o
seu ato à apro va ção do go ver no im pe ri al. 

13. Para man ter ou res ta be le cer a or dem pú bli ca, em ca sos ur gen tes,
po de rá o pre si den te re qui si tar au xí lio da for ça pú bli ca na ci o nal exis ten te na 
pro vín cia, e não lhe po de rá ser ne ga do pelo res pec ti vo co man dan te. 

14. Po de rá o go ver no im pe ri al pe dir ao pre si den te da pro vín -
cia qua is quer in for ma ções, dar-lhe co mis sões es pe ci a is, e re cor rer á sua
au to ri da de a bem da de fe sa do im pé rio ou da guar da da cons ti tu i ção e
das leis. 

15. O Go ver no Impe ri al terá o di re i to de in ter vir na pro vín cia
para man ter a for ma de go ver no e a in te gri da de do Impé rio, ou nos ca sos
de re be lião ou in va são de ini mi gos; e á re qui si ção da as sem bléia ou do
pre si den te da pro vín cia, para pro te ger as au to ri da des pro vin ci a is con tra
qual quer vi o lên cia. 

III
Di re i to de re u nião

Ga ran tia efi caz do di re i to, já re co nhe ci do na Cons ti tu i ção e nas
leis, de se re u nir o povo pa ci fi ca men te e sem ar mas, para o fim de ex pri mir
li vre men te o seu pen sa men to so bre os ne gó ci os pú bli cos ou de re pre sen tar
as in jus ti ças e ve xa ções e o mau pro ce di men to dos em pre ga dos pú bli cos. 

IV
Ca sa men to ci vil obri ga tó rio

Sem ofen sa dos di re i tos da igre ja e das de ma is cren ças re li gi o sas.
Ple na li ber da de de cul tos. 
Uma vez que não ofen da os bons cos tu mes. 
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V
Se na do tem po rá rio

A trans for ma ção se po de rá fa zer des te modo: Os se na do res se rão 
ele i tos por nove anos e re e le gí ve is; mas o Se na do se re no va rá pela ter ça par te
de três em três anos. 

Pro mul ga da a re for ma, se rão ele i tos se na do res em nú me ro igual
a duas ter ças par tes da to ta li da de dos mem bros atu a is do Se na do; e di vi di dos,
pela sor te, em duas tur mas igua is, será a pri me i ra subs ti tu í da no fim de seis 
anos, e a ou tra de po is de nove. Três anos de po is será ele i ta a ter ce i ra tur ma
por nove anos. 

Dan do-se a vaga de um se na dor, será ele i to ou tro pela mes ma
pro vín cia, para exer cer o car go du ran te o tem po que fal ta va ao fa le ci do,
con tan to que não seja me nos de dois anos. Se for man ti da a vi ta li ci e da de
dos se na do res exis ten tes na épo ca da pro mul ga ção da re for ma, não se rão
pre en chi das as va gas, que se fo rem dan do, dos se na do res vi ta lí ci os. 

VI
Re for ma do Con se lho de Esta do

Para que seja so men te au xi li ar da ad mi nis tra ção e não po lí ti ca. 

VII
Li ber da de e me lho ra men to do en si no

Além des tas re for mas, jul ga a co mis são de ur gen te ne ces si da de
es tas pro vi dên ci as le gis la ti vas: 

Abo li ção, ou a má xi ma re du ção pos sí vel dos di re i tos ge ra is de
ex por ta ção; - lar ga imi gra ção, mas com as ca u te las pre ci sas para que re al -
men te apro ve i te a pro du ção na ci o nal e não sir va de pá bu lo à es pe cu la ção e
des cré di to para o país; 

– lei que fa ci li te a aqui si ção de ter ras pú bli cas, per mi tin do a
pron ta co lo ca ção de ope rá ri os na ci o na is e es tran ge i ros; 

– cri a ção de es ta be le ci men tos de cré di to, que pro por ci o nem à
la vou ra os re cur sos ne ces sá ri os; 

– re du ção de fre tes e de sen vol vi men to dos me i os de rá pi da co mu -
ni ca ção, con for me um pla no pre vi a men te com bi na do e em que se jam aten -
di do so men te as gran des e re a is con ve niên ci as pú bli cas. 

Tais são as me di das que a co mis são con si de ra mais ne ces sá ri as
atu al men te. 

Se o Par ti do Li be ral con se guir levá-las a efe i to, fará o ma i or
ser vi ço que pre sen te men te pode ser pres ta do à pá tria e ás ins ti tu i ções. 
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Dis se o ilus tre Man ci ni, em 1880, no par la men to ita li a no: “Nas
pre sen tes con di ções da so ci e da de do con ti nen te eu ro peu, uma mo nar quia
cons ti tu ci o nal não pode sub sis tir por mu i to tem po, se não apo i an do-se nas
for tes e só li das ba ses da de mo cra cia e de uma lar ga e sin ce ra li ber da de.
Aque les que so nham na Itá lia uma mo nar quia con ser va do ra, sem o que re rem
não fa rão mais que lhe pre pa rar a ru í na.” 

Ma i or for ça de ver da de tem este con ce i to, apli ca do à úni ca
mo nar quia do con ti nen te ame ri ca no e so bre tu do nas gra ves cir cuns tân ci as
em que se acha o im pé rio. 

A gran de re for ma que o Par ti do Li be ral ini ci ou, e que um go ver no, 
que se diz con ser va dor, se viu obri ga do a re a li zar de modo ra di cal e qua se
re vo lu ci o ná rio, abriu nova era para a na ção bra si le i ra; agi tan do for te men te
os es pí ri tos, der ra man do em uns pro fun do res sen ti men to e em ou tros ar den -
tes en tu si as mos, des per tou em to dos as mais am plas e ou sa das as pi ra ções,
que só po dem ser sa tis fe i tas com pro vi dên ci as fe cun dan tes da ati vi da de
na ci o nal em to das suas apli ca ções e com as mais lar gas re for mas des cen tra -
li za do ras, li be ra is e de mo crá ti cas. Se o par ti do li be ral por fra que za ou por
obs tá cu lo in ven cí vel, se mos tras se in ca paz de as de cre tar, não tar da ria a se
fra ci o nar e dis sol ver esta gran de for ça cons ti tu ci o nal que ain da se acha pu -
jan te, como se ma ni fes ta nes te con gres so; e o ma i or nú me ro iria pro va vel -
men te en gros sar as fi le i ras, já nu me ro sas e cres cen tes, dos que des crê em da
mo nar quia, e re pu tam im pres cin dí vel para o bem da pá tria a mu dan ça de
for ma de go ver no. 

Urge, por tan to, de mons trar que a lei cons ti tu ci o nal, obra dos que 
fi ze ram a in de pen dên cia e fun da ram o im pé rio, dez anos de po is ra ti fi ca da e 
me lho ra da por gran des pa tri o tas e es pe ci a is pro cu ra do res da Na ção, ain da
hoje é ne ces sá ria á paz, in te gri da de e gran de za do Bra sil, e ao mes mo tem po
tem bas tan te elas té rio para per mi tir e fa ci li tar o mais ex ten so de sen vol vi -
men to de pro gres so e das li ber da des pú bli cas. 

Rio de Ja ne i ro, 20 de maio de 1889. – Fran co de Sá – Leão Ve lo so –
Lou ren ço de Albu quer que – Andra de Pin to – Mo re i ra de Bar ros – Car los Afon so –
Gama Rosa. 

Ma ci el – não me foi pos sí vel as sis tir aos tra ba lhos da co mis são e
não te nho, ter mi na dos, o di re i to com pe ten te ao Con gres so, de jul gar as suas 
con clu sões. Entre tan to, as subs cre vo, pe las idéi as ca pi ta is ne las in clu í das. 

Com a co mis são re co nhe ço que deve o Par ti do Li be ral não só
pro mo ver te naz men te a de cre ta ção da tem po ra ri e da de do Se na do, do alar -
ga men to do voto e do ca sa men to ci vil; como prin ci pal men te deve pro vo car
a re or ga ni za ção do go ver no pro vin ci al, isen to da ação dos po de res cen tra is
em tudo que in te res sar a sua au to no mia, quan to for pos sí vel es ta be le cê-la
des de já por ato le gis la ti vo or di ná rio e sem ex clu ir ou tras re for mas que pos sam
ser de cre ta das sem pre ju í zo ou adi a men to das in di ca das.
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 Rui Bar bo sa – quan to às con clu sões, com as am pli a ções cons tan te 
do voto em se pa ra do, que se se gue. 

VOTO EM SEPARADO

Não pos so res pon der des ta ca da men te aos que si tos for mu la dos
sob os nos 4 e 5; por que es ses que si tos se re fe rem a um cor po de sis te ma
di ver so do que ado to. 

Sou com ple ta men te pela for ma fe de ra ti va; con si de ran do o sis te ma
do ques ti o ná rio como tran sa ção, que de modo ne nhum sa tis faz às atu a is
as pi ra ções do país, nem con tra põe ao mo vi men to re pu bli ca no um re gi me
ca paz de ne u tra li zá-lo, es ta be le cen do a des cen tra li za ção na me di da in dis -
pen sá vel aos di re i tos do in te res se lo cal. 

Pa re ce-me que este é o pon to ca pi tal do pro gra ma; pelo que,
re du zi da a re for ma ás pro por ções li mi ta das no ques ti o ná rio, fi ca ría mos
aquém do que a na ção es pe ra de nós, e não nos ha bi li ta ría mos a as su mir o
go ver no, com a au to ri da de mo ral que a si tu a ção re cla ma. 

Ofe re ço, pois, o se guin te 

PROJETO

I – Os pre si den tes e vice-pre si den tes de pro vín cia no me i am-se
me di an te ele i ção po pu lar em cada uma, por su frá gio di re to, de qua tro em
qua tro anos. 

São ina mo ví ve is no seu car go, du ran te o qua triê nio, sal vo sus pen -
são ou per da da au to ri da de em con se qüên cia de sen ten ça ju di ci al, nos ca sos 
es ta be le ci dos por lei em re la ção aos fun ci o ná ri os pú bli cos. 

II – Fica es ta be le ci da, no Impé rio, a or ga ni za ção fe de ral so bre as
se guin tes ba ses: 

1ª – Com pe te à au to ri da de na ci o nal: 
a) pro ver às des pe sas da Na ção me di an te as con tri bu i ções ne ces -

sá ri as, di re tas e in di re tas, a ven da e lo ca ção de ter ras de do mí nio na ci o nal,
a ren da dos cor re i os, os em prés ti mos e ope ra ções de cré di to; 

b) re gu lar o co mér cio com as na ções es tran ge i ras e as pro vín ci as
en tre si, es ta be le cen do al fân de gas ex te ri o res, as qua is não po de rão co brar
im pos tos so bre a ex por ta ção; não po den do, po rém, es ta be le cer con tri bu i ções
in ter pro vin ci a is, nem di re i tos so bre a na ve ga ção e trân si to de uma pro vín cia
para ou tra; 

c) le van tar em prés ti mos pe cu niá ri os so bre o cré di to do Esta do; 
d) re gu lar uni for me men te a na tu ra li za ção, bem como es ta tu ir a

le gis la ção ci vil, co mer ci al e pe nal do país. 
e) re gu lar o ser vi ço dos cor re i os e as vias de co mu ni ca ção in ter -

pro vin ci al; 
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f) cu nhar mo e da, fi xar o va lor dela e das mo e das es tran ge i ras,
es ta be le cer o pa drão dos pe sos e me di das; 

g) pro mo ver o adi an ta men to das ciên ci as e ar tes úte is, re gu lan do 
a pro pri e da de li te rá ria, ar tís ti ca e in dus tri al; 

h) cri ar ins ti tu i ções de en si no su pe ri or; 
i) pro ver as re la ções ex te ri o res, fa zer a guer ra e a paz; 
j) le van tar e man ter o exér ci to e a ar ma da, bem como es ta be le cer

as suas leis; 
k) do mi nar as in sur re i ções, in ter vin do nas pro vín ci as para man -

ter a for ma na ci o nal de go ver no, em au xi lio das au to ri da des pro vin ci a is ou
con tra elas. 

l) pro ver à or ga ni za ção, ar ma men to, dis ci pli na e con vo ca ção da
mi lí cia, des ti na da a de fen der as leis do Esta do, su pri mir as in sur re i ções e
re pe lir as in va sões; 

m) cri ar no vas pro vín ci as ou sub di vi dir as atu a is; 
n) or ga ni zar o po der ad mi nis tra ti vo e le gis la ti vo nas pro vín ci as; 

o) de cre tar as leis ne ces sá ri as e con ve ni en tes para le var a efe i to
as dis po si ções an te ce den tes. 

2ª Com pe te à au to ri da de pro vin ci al: além dos que es ta be le ce o
Ato Adi ci o nal, to dos os po de res não com pre en di dos nas atri bu i ções da
au to ri da de na ci o nal o não con trá ri os aos di re i tos cons ti tu ci o na is dos ci da dãos, 
e bem as sim as no me a ções dos ju í zes sin gu la res. 

Sal vo os im pos tos que por lei ge ral se re ser va rem ao or ça men to
do Impé rio, a ex por ta ção, que não é tri bu tá vel, e as ta xas so bre o co mér cio,
o trân si to e a na ve ga ção in ter pro vin ci al, que fi cam ve da das, cada pro vín cia
es ta be le ce rá in de pen den te men te o seu sis te ma de con tri bu i ções. 

III – A or ga ni za ção mu ni ci pal em cada pro vin cia in cum be ao
po der le gis la ti vo pro vin ci al.

Qu an to à re for ma ele i to ral: 
I – as ele i ções con ti nu a rão a ser por cír cu los de um de pu ta do; 
II – ao nú me ro de de pu ta dos cor res pon den te ao dos cír cu los ele i to -

ra is exis ten tes no Impé rio acres ce rão mais trin ta, os qua is se ele ge rão pela soma
de vo tos ob ti dos no país in te i ro, con si de ra do como um co lé gio só, me di an te
apu ra ção ge ral, re pu tan do-se ele i tos os trin ta can di da tos que ma i or adi ção de
su frá gi os re u ni rem das mi no ri as na to ta li da de das ele i ções de dis tri tos. 

Qu an to ao Se na do: 
O se na dor será, em cada ele i ção, o can di da to mais vo ta do, sem

in ter fe rên cia de es co lha im pe ri al. 
Qu an to à ins tru ção pú bli ca: se cu la ri za ção do en si no. 

Rui Bar bo sa 
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Pos to em dis cus são o pro gra ma com o voto em se pa ra do, pe din do
a pa la vra o Sr. Rui Bar bo sa, de cla rou achar-se au to ri za do pelo Sr. Dr. Ma nu el
Vi to ri no Pe re i ra, de le ga do do Par ti do li be ral pela Ba hia, a afir mar a sua
ade são ao voto se pa ra do em to das os seus pon tos. 

Em se gui da fa lou o Sr. Bar ros Pi men tel, pro pon do como um dos
com pro mis sos do pro gra ma pro ce der-se a mo di fi ca ções, na di vi são das
pro vín ci as, que cor ri jam quan to ser pos sa as de si gual da des atu a is, bem
como dar-se a to das as pro vín ci as no re gi me da fe de ra ção o mes mo nú me ro 
de re pre sen tan tes no Se na do. 

Pro nun ci a ram-se a fa vor do pa re cer os Srs. Ra tis bo na, Va la da res, 
Afon so Pena, Fran co de Sá (Re la tor), Car los Afon so e Vis con de de Ouro Pre to. 

Pelo voto em se pa ra do enun ci a ram-se os Srs. Ga vião Pe i xo to,
Mu niz Fre i re, Bu lhões e Rui Bar bo sa. 

O Sr. Rui Bar bo sa re quer que o seu voto em se pa ra do seja sub -
me ti do a es cru tí nio an tes do pa re cer da ma i o ria, vis to con ter aque le idéi as
mais am plas que as des te. Liga sé ria im por tân cia a esse voto, por duas ra zões
gra ves. Pri me i ra men te vê nes se voto, es pe ci al men te fio que toca à fe de ra ção, a 
fór mu la es sen ci al para ex tre mar ni ti da men te o Par ti do Li be ral do con ser va -
dor, e sa tis fi zer as as pi ra ções na ci o na is que dão hoje au to ri da de ao mo vi -
men to re pu bli ca no. Em se gun do lu gar, esse voto não ex pri me sim ples men te
opi niões in di vi du a is do ora dor, mas o sen ti men to de for ças mu i to nu me -
ro sas e com pe ten tes no seio do Par ti do Li be ral. 

Fala de po is o Sr. Zama, so li ci tan do es cla re ci men tos so bre a vo ta ção.
Após este, tem a pa la vra o Sr. Dan tas. S. Exa. é da que les que che -

gam até à fe de ra ção e vo ta rão por ela, con si de ran do essa re for ma como
me di da con ser va do ra das ins ti tu i ções fun da men ta is e ten den te a con so li dar 
a in te gri da de do Impé rio. Entre tan to, em to dos os par ti dos há con vic ções
in di vi du a is e de li be ra ções co le ti vas; pelo que, re ser van do e man ten do cada
um as suas idéi as, deve su je i tar-se às tran sa ções ne ces sá ri as para a ob ten ção 
de um re sul ta do co mum. 

Na opi nião, pois, de S. Exa., a ade são ao pro gra ma do par ti do
não to lhe aos seus mem bros mais adi an ta dos o di re i to de con ti nu a rem a
pug nar pe las con quis tas li be ra is que fi ca rem além dos li mi tes fir ma dos no
com pro mis so co le ti vo. 

Le van tou-se en tão o Sr. Sil ve i ra Mar tins, de cujo dis cur so ape nas 
po de re mos dar li ge i ra idéia, aten tas as lar gas con si de ra ções que fez o ora dor, e 
a bre vi da de a que nes ta no tí cia so mos ads tri tos. 

S. Exa pa re ceu re su mir a es sên cia da sua opi nião, di zen do que o
pa re cer e o voto em se pa ra do or ga ni zam ou a anar quia ou a re pú bli ca. 
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No seu sen tir não são ins ti tu i ções li be ra is que nos têm fal ta do,
mas ho mens. S. Ex.a des co nhe ce na am pli a ção do su frá gio po pu lar o ca rá ter 
de re for ma li be ral. É de pa re cer que se de i xe a li mi ta ção ou alar ga men to do
di re i to ele i to ral à com pe tên cia das as sem bléi as pro vin ci a is.

Qu an to ao mais, pen sa que o que prin ci pal men te ne ces si ta mos é
de de sen vol ver a li ber da de prá ti ca. 

Qu an to á fe de ra ção, S. Ex.a a con si de ra ir re a li zá vel sob a mo nar quia. 
Pro vín ci as fe de ra das com go ver no im pe ri al iso la do no Rio de Ja ne i ro se ri am a
pró pria im po tên cia or ga ni za da. 

Em se gui da pro ce deu-se à vo ta ção sen do ado ta do o pro je to. 
O Con gres so re je i tou o voto em se pa ra do do Sr. Rui Bar bo sa,

que re u niu os se guin tes su frá gi os: 
1 Ga vião Pe i xo to 
2 Se na dor Dan tas 
3 Se na dor Sou sa Qu e i rós 
4 Sou sa Qu e i rós 
5 Fer re i ra Bra ga 
6 José Pom peu 
7 Mon te 
8 Bar ros Pi men tel 
9 Le o pol do Bu lhões 
10 Lima Fre i re 
11 Mata Ma cha do 
12 Ce sá rio Alvim 
13 Cus tó dio Mar tins 
14 Mu niz Fre i re 
15 Rui Bar bo sa 
16 Ma nu el Vi to ri no 
17 Elpí dio Mes qui ta 
18 Zama 
19 Espí no la

Extra í do de Diá rio de No tí ci as. Rio de Ja ne i ro, 23 de maio de 1889.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.9 – DISSOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
CONVOCAÇÃO DE OUTRA – DECRETO Nº 10.251 

(15 JUNHO 1889) 

Usan do da atri bu i ção que me con fe re a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do
Impé rio no art, 101, § 5., e ten do ou vi do o Con se lho de Esta do,
hei por bem dis sol ver a Câ ma ra dos De pu ta dos e con vo car ou tra, 

que se re u ni rá ex tra or di na ri a men te no dia 20 de no vem bro do cor ren te ano.
O Ba rão de Lo re to, do meu con se lho, mi nis tro e se cre tá rio de

Esta do dos Ne gó ci os do Impé rio, as sim o te nha en ten di do e faça exe cu tar.
Pa lá cio do Rio de Ja ne i ro, 15 de ju nho de 1889, 68. da Inde pen dên cia e do
Impé rio. 

Com a ru bri ca de Sua Ma jes ta de o Impe ra dor. 
Ba rão de Lo re to.

Extra í do de Co le ção das Leis do Impé rio do Bra sil de 1889.Tomo XXXVI. Par te I. Vol I. Pág. 569.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.10 – CARTA DE FLORIANO VIEIRA PEIXOTO
 AO TENENTE-CORONEL JOEL SOARES NEIVA 

DEFENDENDO O GOLPE MILITAR
(10 JULHO 1889)

10 de ju lho de 1889

Com a tua úl ti ma re ce bi a ca u te la da Cruz. Con ti nuo cá pelo in te ri or
tra tan do de res ta be le cer as fi nan ças, que como sa bes en con trei em 
pés si mo es ta do. A sa ú de vai na mes ma, sin to-me do en te, mas não 

te nho tem po de curá-la se ri a men te. Vi a so lu ção da ques tão da clas se, ex ce -
deu sem dú vi da à ex pec ta ti va de to dos. Fato úni co, que pro va exu be ran te -
men te a po dri dão que vai por este po bre país e por tan to a ne ces si da de da
di ta du ra mi li tar para ex pur gá-la. Como li be ral, que sou, não pos so que rer
para meu país o go ver no da es pa da; mas não há quem des co nhe ça e ai es tão
os exem plos de que é ele o que sabe, pu ri fi car o san gue do cor po so ci al, que 
como o nos so está cor rom pi do. O que pen sas a res pe i to? Os meus sa ú dam
afe tu o sa men te a toda tua Exma. fa mí lia. Ade us, sem pre o ami go ve lho obg
Flo ri a no Pe i xo to.

Extra í do de CAMEU, Fran co li no, e PEIXOTO, Artur Vi e i ra. Flo ri a no Pe i xo to: vida e go ver no. Rio
de Ja ne i ro: Ofi ci nas Grá fi cas da A No i te, 1925. Págs. 33-34.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.11 – “O PLANO CONTRA A PÁTRIA”, 
ARTIGO DE  RUI BARBOSA 

(9 NOVEMBRO 1889) 

Já nin guém se ilu de quan to aos de síg ni os da em pre i ta da, a cuja exe cução
es ta mos as sis tin do. Os atos su ces si vos do Mi nis té rio da Gu er ra e do
Mi nis té rio da Jus ti ça, pro vi den ci al men te re u ni dos nas mes mas mãos,

em re la ção ao Exér ci to e à Guar da Na ci o nal não de i xam dú vi da ne nhu ma
sobre o pro je to sub ter râ neo, que o ga bi ne te aca ri cia, e cujo de sen la ce se
apro xi ma ra pi da men te. A cada can to, no seio de to das as clas ses, nos cír cu los
de todas as ordens de idéi as e in te res ses, não há quem não re co nhe ça, quem
não aponte, quem não dis cu ta a lon ga tra ma tor tu o sa, que se vai des do bran -
do para um fim evi den te; e é mis ter que a im pren sa não aba fe o eco do sen ti -
men to geral, da apre en são ge ral, da ge ral an ti pa tia, com que os es pí ri tos
mais di ver sos nas con ve niên ci as, nos prin cí pi os, nas as pi ra ções se ajus tam
na re pro va ção des se en re do e na pre vi são, mais ou me nos cla ra, das suas
con se qüên ci as fu nes tas. 

Uma pre ven ção ma lé vo la in cha de ma qui na ções te me rá ri as o
âni mo do go ver no con tra o exér ci to e a ar ma da. Qu an to mais a po pu la ção
se apro xi ma des sas clas ses, quan to mais com elas sim pa ti za, quan to mais
es tre i ta afi ni da de se es ta be le ce en tre a vida ci vil e a vida mi li tar, quan to
mais a for ça ar ma da se re tem pe ra nas fon tes vi vas da evo lu ção na ci o nal,
tan to mais pro fun da se acen tua, nas in fluên ci as que hoje do mi nam e ab sor vem 
a Co roa, a des con fi an ça con tra esse ele men to de paz, de se gu ran ça, de li ber -
da de. Enquan to nou tros pa í ses a re a le za se com praz, se ex pan de e se revê
no de sen vol vi men to dos exér ci tos de mar e ter ra, bus can do fa zer de les um
laço de união in dis so lú vel en tre a mo nar quia e a na ci o na li da de, aqui, nes tes 
úl ti mos tem pos, à me di da que a obs cu ri da de eter na vai des cen do so bre o
es pí ri to do Impe ra dor, uma sus pe i ta ma lig na en ves ga con tra o sol da do
bra si le i ro as dis po si ções da ca ma ri lha ata re fa da em pre pa rar a su ces são do
con de d’Eu. Cou be ao Par ti do Li be ral a des gra ça de achar-se, num pe río do
de gra vi da de su pre ma como este, sob a di re ção cm ho mens, cuja am bi ção
se ufa na de as sen tar o pe des tal da sua gló ria so bre o avil ta men to dos seus
con ci da dãos. Entre ga ram-no; pois, tra í do, a essa obra ne fas ta em be ne fí cio
das más ins pi ra ções do ter ce i ro re i na do, cujo em pre i te i ro-mor com pre en deu a



van ta gem de en ca par a ori en ta ção li ber ti ci da dos seus in tu i tos sob a res pon -
sa bi li da de de um par ti do os ten si va men te con sa gra do às re for mas li be ra is,
per su a din do-se de que a ban de i ra des tas, a sua po pu la ri da de, o seu en go do 
po de ri am ha bi li tá-lo a tri un far con tra o país, con sor ci an do ha bil men te a
as tú cia com a for ça, me di an te a eli mi na ção ob-rep ti cia do Exér ci to bra si le i ro.

Os do cu men tos des sa con ju ra ção ai avul tam na his tó ria des tes
úl ti mos me ses, har mo ni ca men te en tre te ci dos numa ur di du ra, cuja evi dên cia
só não se pa ten te ia aos idi o tas. Por so bre a ar ma da pas sa o va ga lhão do
mi nis tro da Ma ri nha, aço i tan do-a, es ta lan do-a, en la me an do-a, ati ran do-a
ao lon ge, de sa gre ga da, rota, es per sa na ex pec ta ti va de anu lar-se-lhe o ci vis mo
e ar ru i nar-se-lhe a so li da ri e da de pela dis per são, pela ci zâ nia, pela ins ta bi li da -
de das po si ções. Com o exér ci to uma po lí ti ca in si di o sa e te naz usa al ter na ti -
va men te a cor rup ção e a vi o lên cia, em pe nha das no mes mo pro pó si to com a 
mais ób via har mo nia de co la bo ra ção. Um a um vão-se-lhe des ta can do os
ba ta lhões para os pon tos mais lon gín quos do Impé rio, en quan to uma
con tra dan ça in ces san te trans fe re os co man dan tes dos cor pos, bus can do le var a 
toda a par te a con fu são da in cer te za, e des dar sis te ma ti ca men te os vín cu los
es ta be le ci dos pela con fra ter ni da de mi li tar en tre su pe ri o res e in fe ri o res,
en tre sol da dos e ofi ci a is.

Ao mes mo pas so, con tra to dos os com pro mis sos do Par ti do Li be ral,
sem a me nor ex pli ca ção pla u sí vel na si tu a ção in te ri or e ex te ri or do pais,
or ga ni za-se ra pi da men te, na Cor te, a Gu ar da Na ci o nal. Os ban que i ros pre -
sen te a dos pelo Mi nis té rio, co-in te res sa dos na po lí ti ca mer can til que os ab -
sor ve, são cha ma dos a co man dar os no vos ba ta lhões, atro pe la da men te re -
cru ta dos, re tri bu in do ao go ver no em ati vi da de na con su ma ção des te seu
em pe nho os be nes ses, com que ele pro fu sa men te os mi mo se ia nas hon ras
he rál di cas, nos ar ran jos ban cá ri os, nas em pre sas in dus tri a is. Gra ças a essa
per mu ta de ser vi ços, o far da men to, o ar ma men to, o mu ni ci a men to com ple -
tam-se com uma ce le ri da de ina u di ta, que não se po de ria ex ce der, se ti vés se -
mos o ini mi go de vas tan do-nos a fron te i ra, e a sal va ção da nos sa in te gri -
da de ter ri to ri al pu ses se ur gen te men te em con tri bu i ção toda a ener gia do
go ver no. Este não põe re bu ço nas suas pre fe rên ci as pela ins ti tu i ção re di vi -
va, alvo do ri dí cu lo ge ral no dia da sua re a pa ri ção e da an ti pa tia pú bli ca no
rá pi do cur so do seu de sen vol vi men to. Um ofi ci al que, a 7 de se tem bro, le -
van ta ra a es pa da, na rua do Ou vi dor, con tra as gar ga lha das dos es pec ta do -
res, teve, dias de po is numa con de co ra ção o prê mio da fa ça nha. Põe-se tim bre
em dar à nova mi lí cia ar mas de ex ce lên cia su pe ri or às da tro pa de li nha.
Enco men da-se-lhe, ao que se diz, ar ti lha ria Krupp, à cus ta dos ar gen tá ri os,
que vi e ram con ver ter a guar da na ci o nal em um ramo ar ma do dos ban cos.
Ace le ram-se-lhe vi o len ta men te os exer cí ci os. Empre gam-se os in vá li dos em 
bru nir-lhe e as se ar-lhe o ar ma men to. E, para que nada fal te á pom pa do seu 
tri un fo, as se gu ra-se que, à mín gua de pra ças ades tra das nas suas fi le i ras,
ar ti lhe i ros de li nha, car na va les ca men te fan ta si a dos em guar das na ci o na is,
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fi gu ra rão so le ne men te, a 2 de de zem bro, na pa ra da das mi lí ci as do prín ci pe
con sor te. 

Entan to, o exér ci to ir-se-á es co an do, ba ta lhão a ba ta lhão, até
de sa pa re cer da ca pi tal do im pé rio o úl ti mo sol da do, e fi car o Rio de Ja ne -
i ro en tre gue ás for ças do con de d’Eu: a po lí cia, a guar da cí vi ca, a guar da
na ci o nal. 

Para en co brir as in ten ções re a is da tra ça ine nar ra vel men te
malig na e grá vi da de pe ri gos, que aca ba mos de bos que jar, dan do-lhe
visos de le gi ti mi da de, a ve lha ca ria ex plo ra da con sis te na mais pér fi da e
ca lu ni o sa pro pa gan da con tra o bom nome do exér ci to e da es qua dra, ma -
cu la dos pe las in tri gas ofi ci a is, cuja se nha se ci fra em des cre ver as nos sas
for ças mi li ta res como um ni nho de re vo lu ção e in dis ci pli na. A fal si da de é
dig na da ca u sa, a que ser ve.

Em apo io des sa ato ar da, pro pa la da com in sis tên cia, com je i to,
com uni for mi da de sis te má ti ca pe los atos do go ver no, pe las in si nu a ções da
sua im pren sa, pe las con fi dên ci as apa ren tes de seus fa mi li a res, não há, em
toda a nos sa his tó ria, um fato, uma cir cuns tân cia, um vis lum bre de pro va
in di ci a ti va. Per cor ra mos a crô ni ca des tes úl ti mos três anos, des de a pri me i ra
emer gên cia da ques tão mi li tar, des de que os seus sin to mas ini ci a is, de nun -
ci an do os pas sos de en sa io na luta do go ver no con tra o exér ci to e ar ma da,
co in ci di am com a mo lés tia do Impe ra dor e a imi nên cia da as cen são de sua
fi lha ao tro no. Onde em todo esse lar go tra to de tem po o me nor to que de
re bel dia no pro ce di men to dos nos sos bra vos sol da dos, dos nos sos glo ri o sos 
ofi ci a is? 

Co me çou esse pe río do na si tu a ção con ser va do ra, sob o mi nis té rio
Co te gi pe, em con se qüên cia de in fra ções pal pá ve is do di re i to mi li tar, co me -
ti das por ele. Na sua re sis tên cia cir cuns pec ta, res pe i to sa, cor da ta con tra o
abu so, obe de ceu o exér ci to a im pul sos con de ná ve is, des co nhe cen do a ra zão 
e im pon do o ca pri cho? Mas a Na ção in te i ra pro nun ci ou-se por ele. Mas o
par ti do li be ral em peso le van tou-se con tra o go ver no, ar güin do-o de ti ra nia
con tra os bri os da far da bra si le i ra, exor tan do-a a não es mo re cer no con fli to,
e fra ter ni zan do com ela, nas con fa bu la ções par ti cu la res, na im pren sa, no
par la men to. Mas a re pre sen ta ção na ci o nal, pelo seu úni co ór gão são e pres -
ti gi o so, o Se na do, re pro vou a ati tu de mi nis te ri al. Mas o atu al pre si den te do
con se lho, o se na dor Afon so Cel so, foi exa ta men te quem ini ci ou, na que la
câ ma ra, a mo ção, onde se con vi da va o ga bi ne te a re cu ar de um ca mi nho
hos til à le ga li da de. Mas o ga bi ne te mes mo re co nhe ceu o seu erro, re tra tan do-se
dele, pe ni ten ci an do-se pu bli ca men te da cul pa, e ce den do sem re ser vas ao
exér ci to o que o exér ci to re cla ma va. 

Teve a ques tão a sua se gun da fase no mi nis té rio 10 de mar ço.
Mas de onde pro ve io ela? Do in fa us to pen sa men to já en tão ex ter na do pela
fa mí lia im pe ri al, me di an te fa tos ma te ri a is e es can da lo sos, de cri ar uma
guar da sua con tra a Na ção, de en trin che i rar-se na es có ria das ruas con tra o
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povo, de se me ar pe las sar je tas da ci da de os pri me i ros ger mens da guer ra ci vil. 
E que fez o exér ci to? Onde so freu por ele a or dem pú bli ca, a se gu ran ça da
pro pri e da de, a au to ri da de dos po de res cons ti tu í dos? Qual foi o dia, em que 
a im pren sa o ta xou de ame a çar a Na ção? Qu an do é que o jor na lis mo bra si -
le i ro de i xou de es tar ao seu lado, ani man do-o, apla u din do-o, co ro an do-o? 

Com o Mi nis té rio Ouro Pre to so bre vêm a ter ce i ra cri se da ques tão
for mi dá vel. Mas por que? Exa ta men te por que o ina u gu ra dor da si tu a ção
li be ral tim bra em pa u tar o seu go ver no pelo pa drão dos abu sos, que a sua
par ci a li da de ex pro bra va, com toda a elo qüên cia da sua in dig na ção, aos dois 
ga bi ne tes con ser va do res. Me ten do no seu seio o ba rão de La dá rio, esse
mi nis té rio nas ceu com uma bom ba no flan co. Esse nome era um pro gra ma
con tra a ma ri nha. Con tra o exér ci to o mi nis té rio 7 de ju nho re vi veu, de sen -
vol veu, e en tre tém a co li são por uma sé rie de re vol tas for ma is con tra a le ga -
li da de e a dig ni da de mi li tar:

– pela pri são do Te nen te Ca ro li no; 
– pela de ne ga ção ca pri cho sa do con se lho de guer ra;
– pela de mis são do co ro nel Mal let a bem do ser vi ço; 
– pela exo ne ra ção in si di o sa do ge ne ral Mi ran da Reis; 
– pela cen su ra à ofi ci a li da de d. se gun da bri ga da a pro pó si to da

le gí ti ma ex pan são dos seus sen ti men tos em apla u so de um mes tre ve ne ran do, 
cuja pa la vra o mi nis tro da guer ra es cu ta ra em si lên cio aqui es cen te;

– pela or dem que re mo ve para as fron te i ras do Impé rio o te nen te 
Ca ro li no, rou ban do-lhe as ga ran ti as da de fe sa mi li tar, e en tre gan do a jus ti ça,
no exér ci to, ao ar bí trio ad mi nis tra ti vo; 

– pela se gun da ten ção trans pa ren te nes sa re cons ti tu i ção vi o len ta
da guar da na ci o nal; 

–- pela mis são im pli ci ta men te con fi a da a esta no seu ar ma men to
em con di ções su pe ri o res ao dar for ça de li nha; 

– pela dis per são gra du al dos ba ta lhões. 
E como tem re sis ti do, até hoje, o exér ci to a es ses des man dos, a

es sas pre va ri ca ções, a es sas cru el da des? Sim ples men te re que ren do o
cumpri men to da lei, e de i xan do aos ór gãos da opi nião a dis cus são dos
seus direi tos. Não obs tan te, um sis te ma de sus pe i ta, de pre ven ção, de es pi o -
nagem se es ta be le ceu con tra ele, como se fos se uma in ter na ci o nal ar ma da,
uma ma ço na ria car bo ná ria, uma ar re gi men ta ção de de sor de i ros re fo lha dos, 
de cuja pre sen ça fos se ne ces sá rio var rer as ime di a ções do tro no, para o en tregar 
nos bra ços das hos tes pre to ri a nas a cuja in cons ciên cia Cé sar con fia a he rança
de seu gen ro.’ 

Infe liz men te para o go ver no, a po pu la ção o co nhe ce, dis cer ne
cla ra men te os in te res ses a que ele ser ve, os pro je tos que in cu ba, os ins tru -
men tos de que se uti li za. O povo bra si le i ro sabe a que pro ce dên ci as se vai
bus car a nova guar da na ci o nal, evo ca da com a ins tan ta ne i da de de um
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impro vi so, e não per de, ilu di do pelo dis far ce dos no vos fi gu ri nos, a fi si o nomia 
da de sor dem, da ca pan ga gem, do ele men to anár qui co, sub ver si vo e ir res -
pon sá vel, me ne a do, nas ele i ções, pe los ca be ci lhas lo ca is. O povo bra si le i ro
não es que ce que essa po lí cia, ar ma da ago ra à Com bla in, para po der me dir
for ças com a tro pa de li nha, re pre sen tou sem pre o prin cí pio per tur ba dor, a
pas si vi da de mal fa ze ja, a vi o lên cia im pu ne nos ana is des ta ci da de, onde, nos 
dias da ques tão abo li ci o nis ta, foi pre ci so en ja u lá-la cer ta vez, num quar tel,
para evi tar san güi no sas des for ras con tra os sen ti men tos li be ra is da po pulação
flu mi nen se. O povo bra si le i ro sabe, en fim, que o exér ci to não per so ni fi ca
senão as gran des tra di ções da pá tria, na paz e na guer ra, e que os que não
con fi am nele, é por que têm ra zões para des con fi ar da na ção. 

Na sua tran si ção para o ter ce i ro re i na do a mo nar quia or ga ni za da 
pre ci sa de mas sas bru tas, de for ças pas si vas, para ar re mes sar con tra o país,
cor tan do-lhe a evo lu ção na tu ral, e le van tan do, nes te con ti nen te, uma po tên cia
anti-ame ri ca na, sob a in fluên cia dos pre con ce i tos in cu rá ve is das ve lhas ca sas
re i nan tes da Eu ro pa, ex pa tri a das pela li ber da de vi to ri o sa e tra zi das a es tas
pla gas pela nos sa má es tre la como agou re i ras aves de ar ri ba ção. Mas o
exér ci to, que não se com põe de re vo lu ci o ná ri os, tam bém não cons ta de janí -
za ros. Não é áu li co, nem po lí ti co. Não per ten ce à di nas tia, nem às fac ções. É 
na ci o nal, e é cons ti tu ci o nal. É a guar da das ins ti tu i ções con tra a de sor dem e 
con tra a ti ra nia. É a so be ra nia da lei ar ma da. É no ba lu ar te das nos sas li ber -
da des or gâ ni cas con tra as cons pi ra ções, que as ame a ça rem. For ma em tor no 
do di re i to po pu lar a trin che i ra im pe ne trá vel do he ro ís mo; e as opi niões, as
pro pa gan das, as re i vin di ca ções pa cí fi cas ex pan dem-se le gal men te á som bra 
da sua im par ci a li da de tu te lar. Não há de pres tar à es cra vi dão po lí ti ca os
om bros com que des tru iu a es cra vi dão ci vil. Aqui está por que as pre ven ções
pa la ci a nas se vol tam hoje con tra o exér ci to, ao mes mo tem po que nele se
con cen tram as es pe ran ças li be ra is. 

Com o ins tin to des ta mis são na ci o nal, com a cons ciên cia des te
pa pel pa trió ti co, o exér ci to não pode, e cer ta men te não há de subs cre ver a
sua pró pria Ex tin ção, e mu i to me nos o ani qui la men to pela de son ra, pela
ca lú nia, pela ile ga li da de, pela pros cri ção, essa es pé cie de mor te mo ral, a
que pa re ce que re rem con de ná-lo, an tes de dis sol vê-lo. 

Se o Par ti do Li be ral, pois, não é um ró tu lo, um dis far ce, uma
men ti ra, con si de re na ter rí vel res pon sa bi li da de, em que se vai ema ra nhan do,
com a sua sub mis são im plí ci ta às com bi na ções ur di das na po lí ti ca inep ta e
ca la mi to sa do Vis con de de Ouro Pre to. Ao pró prio ga bi ne te, se ain da lhe
res tas se ou vi do para ou vir o con se lho, ou a sú pli ca dos que não ne go ci am
com o bem pú bli co, ao mi nis té rio mes mo, em nome de to dos os de ve res
que li gam in di ví du os e go ver nos à pá tria e á hu ma ni da de, ad ju ra ría mos a
fu gir esse des pe nha de i ro, re nun ci an do ao in ten to de dis per são do exér ci to e 
en tre ga da ca pi tal à trí pli ce guar da do paço. 
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Há qua se sem pre al gu ma co i sa im pal pá vel e mis te ri o sa no seio
dos acon te ci men tos, que cons pi ra con tra as cons pi ra ções, mes mo quan do
es sas vêm de cima para ba i xo; e esse ele men to do im pre vis to bem po de ria
vol tar-se con tra os cons pi ra do res de Sua Ma jes ta de. 

Sá ba do, 9 de no vem bro de 1889.

Extra í do de BARBOSA, Rui. Obras Com ple tas. Tomo VIII. Vol. XVI. Rio de Ja ne i ro, Mi nis té rio
da Edu ca ção e Sa ú de, 1949. Págs. 79-87.
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 DESPEDIDA DE D. PEDRO II AO POVO BRASILEIRO

(16 NOVEMBRO 1889) 

Avis ta da re pre sen ta ção es cri ta que me foi en tre gue hoje, às 3 ho ras
da tar de, re sol vo, ce den do ao im pé rio das cir cuns tân ci as, par tir,
com toda a mi nha fa mí lia, para a Eu ro pa, de i xan do esta pá tria,

de nós tão es tre me ci da, à qual me es for cei por dar cons tan tes tes te mu nhos
de en tra nha do amor e de di ca ção, du ran te qua se meio sé cu lo em que de sem -
pe nhei o car go de che fe de Esta do. Au sen tan do-me, pois, com to das as pes so as
de mi nha fa mí lia, con ser va rei do Bra sil a mais sa u do sa lem bran ça, fa zen do
os mais ar den tes vo tos por sua gran de za e pros pe ri da de. 

Rio de Ja ne i ro, 16 de no vem bro de 1889. - D. Pe dro de Alcân ta ra.

Extra í do de FREIRE, Fe lis ber to. His tó ria Cons ti tu ci o nal da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil.
Vo lu me 2. Rio de Ja ne i ro. 1894.
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FÉ DE OFICIO DE D. PEDRO II

 (23 ABRIL 1891) 

Cre io em Deus. 
Fez-me a re fle xão sem pre con ci li ar as suas qua li da des in fi ni tas:

     pre si dên cia, onis ciên cia e mi se ri cór dia. 
Pos suo o sen ti men to re li gi o so: ina to ao ho mem, é des per ta do

pela con tem pla ção da na tu re za. 
Sem pre tive fé e acre di tei nos dog mas. 
O que sei devo-o, so bre tu do, à per ti ná cia. 
Re co nhe ço que sou mu i to so me nos no que é re la ti vo aos do tes

da ima gi na ção, que pos so bem apre ci ar nos ou tros. 
Mu i to me pre o cu pa ram as leis so ci a is; e não sou o mais com pe -

ten te para di zer a par te que de con ti nuo to mei em seu es tu do e apli ca ção. 
So bre ma ne i ra me in te res sei pe las ques tões eco nô mi cas, es tu dan do

com todo o cu i da do as pa u tas das al fân de gas no sen ti do de pro te ger in dús tri as
na tu ra is até o pe río do do seu prós pe ro de sen vol vi men to. 

Inva ri a vel men te pro pen di para a ins tru ção li vre, ha ven do so men te
ins pe ção do Esta do quan to á mora e à hi gi e ne, de ven do per ten cer à par te
re li gi o sa às fa mí li as e aos mi nis tros das di ver sas re li giões. 

Pen sei tam bém no es ta be le ci men to de duas uni ver si da des, uma
no Nor te e ou tra no Sul, com as fa cul da des e ins ti tu tos ne ces sá ri os e por tan to
apro pri a dos às di fe ren tes re giões, sen do o pro vi men to das ca de i ras por
meio de con cur so. 

Igre ja li vre no Esta do li vre; mas isso quan do a ins tru ção do povo 
pu des se apro ve i tar de tais ins ti tu i ções. 

Estu dei com cu i da do o que era re la ti vo á mo e da cor ren te e se
pren dia à ques tão dos ban cos. Qu an to à le gis la ção so bre pri vi lé gi os,
opus-me aos que se li gam à pro pri e da de li te rá ria, sus ten tan do as sim as
opi niões de Ale xan dre Her cu la no, an tes que ele as ti ves se ma ni fes ta do. 



Ca u te lo sa e in sis ten te men te es tu dei ques tões de imi gra ção so bre
a base da pro pri e da de e o apro ve i ta men to das ter ras, ex plo ra ções para o
co nhe ci men to das ri que zas na tu ra is, na ve ga ção de rios e di fe ren tes vias de
co mu ni ca ção. Pen sa va na ins ta la ção de um ob ser va tó rio as tro nô mi co,
mol da do nos mais mo der nos es ta be le ci men tos des se gê ne ro. Se gun do mi nhas
pre vi sões e es tu dos, po de ria ser su pe ri or ao de Nice. 

Co gi tei sem pre em to dos os me lho ra men tos para o Exér ci to e a
Ma ri nha, a fim de que es ti vés se mos pre pa ra dos para qual quer even tu a li da de.
Embo ra con trá rio às guer ras, bus ca va as sim evi tá-las. 

Pre o cu pa vam-me se ri a men te, os es tu dos de hi gi e ne pú bli ca e par ti -
cu lar, de modo a nos li vrar das epi de mi as; e isso sem gran de ve xa me para
as po pu la ções. 

Acom pa nha va-me sem pre a idéia de ver o Bra sil, que me é tão
caro, o meu Bra sil, sem ig no rân cia, sem fal sa re li gião, sem ví ci os e sem
dis tân ci as. 

Para mim, o ho mem de via ser re ge ne ra do e não su pri mi do; e por 
isso mu i to es tu da va a pe na li da de to man do gran de par te no que se fez re la -
ti va men te a pri sões e pe san do to das as ques tões mo der nas que ten di am a
seu me lho ra men to. 

Pro cu rei abo lir a pena ca pi tal, ten do-se en car re ga do o Vis con de
de Ouro Pre to de apre sen tar ás Câ ma ras um pro je to para a abo li ção le gal
da mes ma pena. 

Pa ci en te men te com pul sa va to dos os pro ces sos para a co mu ta ção 
da pena úl ti ma; Qu an do não en con tra va base para isso, guar da va-os, sen do 
a in cer te za já uma pena gra vís si ma para os réus. 

Mu i to me es for cei pela li ber da de das ele i ções e como me di da
pro vi só ria pug nei pela re pre sen ta ção obri ga da do ter ço; pre fe rin do a re pre -
sen ta ção ini no mi nal de cír cu los bem di vi di dos, pois o sis te ma, ain da por
ora im pra ti cá vel, deve ser o da ma i o ria de to dos os vo tan tes de uma na ção. 

Con se lho de Esta do, or ga ni za do o mais pos sí vel como o da Fran ça, 
re for man do a Cons ti tu i ção para que pu des se ha ver di re i to ad mi nis tra ti vo
con ten ci o so. 

Pro vi men to de 1º lu gar da ma gis tra tu ra por con cur so pe ran te
tri bu nal ju di ciá rio para for mar lis ta dos mais ha bi li ta dos, onde o go ver no
pu des se es co lher; con cur so tam bém para os lu ga res de ad mi nis tra ção; ca te -
go ri as de pre si dên ci as para que se pre pa ras sem os que de vi am regê-las,
con for me a im por tân cia de cada uma. 

Tra ba lhei mu i to para que só vo tas se quem sou bes se ler e es cre ver,
o que su põe ri que za mo ral e in te lec tu al, isto é, a me lhor. 

Sem pre pro cu rei não sa cri fi car a ad mi nis tra ção à po lí ti ca. 
Co gi ta va na cons tru ção de pa lá ci os para os ra mos le gis la ti vo e

ju di ciá rio e para a ad mi nis tra ção, para bi bli o te ca e ex po si ções de di fe ren tes
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es pé ci es, para con fe rên ci as pú bli cas. Nun ca me des cu i dei da sor te fí si ca do
povo, so bre tu do em re la ção a ha bi ta ções sa lu bres e a pre ço cô mo do e à sua
ali men ta ção.

Nun ca de i xei de es tu dar um só pro je to, dis cu tin do com os seus
au to res e pro cu ran do es cla re cer-me.

O meu dia era todo ocu pa do no ser vi ço pú bli co, e ja ma is de i xei
de ou vir e fa lar a quem quer que fos se. 

Lia to das as fo lhas e jor na is da ca pi tal e al guns das pro vín ci as
para tudo co nhe cer por mim quan to pos sí vel, e man da va fa zer e fa zia ex tra tos
nos das pro vín ci as dos fa tos mais im por tan tes que se li ga vam á ad mi nis tra ção
com a idéia cons tan te de jus ti ça a to dos.

Assis tia a to dos os atos pú bli cos para po der ver e jul gar por mim 
mes mo. 

Em ex tre mo gos tei do te a tro dra má ti co e lí ri co, co gi tan do sem
ces sar na idéia de um te a tro na ci o nal. 

Nun ca me es que ci da Aca de mia das Be las-Artes, pin tu ra, es cul -
tu ra, de se nho e gra vu ra e fiz o que pude pelo Li ceu de Artes e Ofí ci os.

De se ja va es ta be le cer ma i or nú me ro de di o ce ses con for me
com por tas se o ter ri tó rio, as sim como di fe ren tes se mi ná ri os. 

Sem pre me in te res sei pe las ex pe di ções ci en ti fi cas, des de a do
Ce a rá, que pu bli cou tra ba lhos in te res san tes, lem bran do-me ago ra da de
Agas siz e de al gu mas que ilus tra ram nos sos pa trí ci os no con ti nen te eu ro peu. 

Pre si dia ul ti ma men te a co mis são en car re ga da do Có di go Ci vil e
es pe ra va que em pou co tem po apre sen tas se ela tra ba lho dig no do Bra sil. 

Pen sa va na or ga ni za ção de um ins ti tu to ci en tí fi co e li te rá rio
como da Fran ça; uti li zan do para isso al guns es ta be le ci men tos de ins tru ção
su pe ri or que já pos su ía mos; e para isso en car re guei o Dr. Sil va Cos ta e ou tros
de for ma rem pro je to de es ta tu tos. 

Sem pre pro cu rei ani mar pa les tras, ses sões, con fe rên ci as ci entífi cas
e li te rá ri as, in te res san do-me mu i to pelo de sen vol vi men to do Mu seu Na ci o nal. 
O que ali fez o Dr. Conty tor nou esse es ta be le ci men to co nhe ci do na Eu ro pa: 
mu i tos dos tra ba lhos do mu seu são hoje ci ta dos e apla u di dos. 

Pre o cu pa ram-me as es co las prá ti cas de agri cul tu ra e zo o tec nia. 
Dei toda a aten ção às vias de co mu ni ca ção de to das as es pé ci es

no Bra sil, ten do fe i to, além de ou tros, es tu do es pe ci al dos tra ba lhos do cé le bre
en ge nhe i ro Ha uks baw re la ti vos aos me lho ra men tos da bar ra do Rio Gran de
do Sul. Do mes mo modo, tudo quan to se re fe ria a es ta be le cer a cir cu la ção
do Bra sil por água des de o Ama zo nas até o Pra ta e dali ao S. Fran cis co, da
foz para o in te ri or, li gan do-se por es tra das de fer ro a re gião dos Andes às
ba ci as do Pra ta e Ama zo nas. 
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Oxa lá pu des se a na ve ga ção por ba lões ae ros tá ti cos tudo dis pen sar
e, ele van do-se bem alto, as sim como a sub ma ri na apro fun dan do-se bas tan te,
nos li vras sem am bas das tem pes ta des. 

São, po rém, de va ne i os… 
Nas pre o cu pa ções ci en tí fi cas e no cons tan te es tu do é que acho

con so lo e me pre ser vo das tem pes ta des mo ra is…
Can nes, 23 de abril de 1891. – D. Pe dro de Alcân ta ra.

Extra í do do Jor nal do Co mér cio, 28 de maio  de 1891.
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