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A situação do Brasil em 1840

M1NI8TEBIC DA JUSTIÇA

E NEGÓCIOS

Em magnífico estudo sobre os três primeiros séculos de nossa evolução política, disse Oliveira Vianna que o traço predominante dessa evolução " é o espirito
de transigência com os factores de dispersão e differenciação, sociaes ou naturaes,
sob cuja poderosa influencia se modela a sociedade colonial".
Esta observação é absolutamente verdadeira, porque, em suas creações, os estadistas portuguezcs, "embora recalcitrantes, vão cedendo, aos poucos, com innegavel
habilidade, ás forças novas da terra e do povo, ás forças indomáveis do localismo,
triumphante no seu trabalho de americanização das velhas instituições européas;" 0)
e, por fim, quasi toda a obra daquelles estadistas se amolda a essas forças, cujas
primeiras manifestações promanaram da divisão da colônia em capitanias hereditárias, entre as quaes não existiam quaesquer laços de união ou dependência.
E' certo que, mais tarde, a metrópole procurou cercear a auctoridade dos donatários, — grandes senhores feudaes —, creando um Governo geral no Brasil;
mas este Governo, que conseguiu manter o domínio político da colônia, não logrou
unifica-la administrativamente, já pela impossibilidade de adaptar idênticas instituições a meios differentes, já por subsistirem as doações de muitas capitanias,
que só reverteram á Coroa na segunda metade do século xvm, graças ao descortino superior do marquez de Pombal.
E' nestes antecedentes, em nossas condições geographicas e no desenvolvimento de núcleos de população espalhados em um vasto território, sem cornmunicações fáceis, que se encontram as origens das tendências particularistas do povo
brasileiro, largamente comprovadas em sua Historia. (2) Ao mais ligeiro exame
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(1) F. J. Oliveira Vianna, Recenseamento do Brasil, vol. I, pag. 368. Publicação feita em 1822
pela Directoria Geral da Estatística do Ministério da Agricultura.
(2) Sobre os prodromos do Federalismo no Brasil, ride, entre outros trabalhos, a these apreentada por Levi Carneiro ao Congresso de Historia Nacional, que se reuniu no Rio de Janeiro em 1914 .
svol. III dos tomos da Rev.. do Inst.. Hist.. Brás, cm "que foram publicados os Annaes desse Congresso)
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desta, se verificará que, desde a lucta contra os Hollandezes, que assignala o despertar do sentimento nacionalista, (3) até á Inconfidência mineira, todos os nossos
movimentos de rebellião foram accentuadamente locaes ou regionaes. E, ao alvorecer do século xix, as diversas capitanias pouco confiavam no Governo distante,
alimentando a aspiração de viver isoladas, dentro de seus próprios recursos.
Desse estado de cousas teria advindo provavelmente o desmembramento da
colônia, si a permanência de d. João VI no Rio de Janeiro, de 1508 a 1821, não
houvesse contribuído de modo efficiente para que as referidas capitanias se fundissem numa unidade effectiva e real, sem a qual nossa grandeza política estaria
irremediavelmente sacrificada.
Ainda assim, tão radicado era já o espirito localista, que a revolução de Pernambuco em 1817 tentou quebrar essa unidade. E, em 1822, na hora mesmo da nossa
emancipação, ella teria desapparecido, si José Bonifácio, com a sua clarividencia de
homem de Estado, não encaminhasse os acontecimentos para o seu final triumpho
em torno da pessoa do príncipe regente, regulando, contendo e rectificando o movimento libertador, a que deu com a solução monarchica a sua melhor garantia
de êxito. (4)
Proclamada a Independência, era necessário fazermos uma pátria livre; e
foi então que aos governantes se patentearam, em toda sua extensão, as grandes
difficuldades que poriam á prova sua capacidade e suas energias constructoras.
Para os estadistas coloniaes, "que transigiram com a acção dispersiva dos
agentes geographicos", pouco importava a fragmentação dos domínios portuguezes
na America, contanto que elles se não perdessem; mas, para os estadistas do Império, o mais complexo dos problemas a resolver era justamente o da unidade
nacional, fossem quaes fossem as resistências a vencer. (B)
E d'ahi a lucta que tiveram de sustentar desde o primeiro momento, com bravura e fé patriótica, para evitar a desaggregação do paiz, que queriam e souberam
conservar unido, grande e forte.
Durante o primeiro reinado, a razão de ser de nossas dissenções internas é,
sobretudo, o antagonismo e o choque de duas correntes de opinião sempre irreconciliaveis : urna, — influenciada, ás vezes, por -demasias nativistas —, que pleiteia
a plenitude das liberdades constitucionaes; outra, — amparada pelos remanescentes do velho absolutismo —, que se esforça por annullar na practica as liberdades já alcançadas; mas, atra vez dessas dissenções, se vislumbra, não raro, o anceio, vivo e intenso, por maiores franquias locaes.
Depois de 1831, teríamos obtido a consagração legal de taes franquias, a par
talvez dos mais avançados princípios do Federalismo, si não succedesse com o

(3) A. Tavares de Lyra, Domínio Hollandez no Brasil, e também Reunião dos Procuradores
Ceraes das Províncias do Brasil, conferência realizada no Inst. Hist. Brás. a 2 de Junho de 1922.
(4) Vide Euclides da Cunha, A' margem da Historia.
(5) Oliveira Vianna desenvolve magistralmente esta these, of>. cit.

movimento de 7 de Abril o que a Nabuco se afigurou uma fatalidade das revoluções :
"sem os exaltados não é possível faze-las e com elles é impossível governar". (6)
No dia immediato ao da victoria, era uma realidade o perigo separatista, que
se havia generalizado, apesar do mallogro da Confederação do Equador, em 1824;
e Evaristo da Veiga se via forçado a voltar atraz, procurando "conciliar as conquistas dos combatentes da véspera com as reservas da sociedade conservadora
retrahida", á sombra das instituições monarchicas.
Como conseqüência desse recuo, e mediante uma transacção opportuna entre
os moderados e os exaltados, foi votado o Acto addicional.
Pensavam os dirigentes que, com elle, estavam satisfeitas as exigências populares e poderíamos gosar uma paz laboriosa e fecunda.
Os acontecimentos, porém, demonstraram o contrario; e até Feijó, cuja acção
vigorosa se tornara lendária no Ministério da Justiça, deixou-se tomar de apprehensões e de receios, incluindo a seguinte, entre as condições com que acceitaria
a Regência: (7)
« No caso de separação das províncias do Norte, segurar as do Sul
e dispor os ânimos para aproveitarem esse momento para as reformas, que
as necessidades de então reclamarem. »
Em 1837, a anarchia avassallara tudo, ameaçando destruir as instituições,
e o padre-estadista, impotente para salva-las e sem a precisa flexibilidade para contornar uma situação parlamentar delicada, entregava o governo a Araújo Lima,
em quem Paula Sousa descobrira o feitio de um bom rei constitucional. (8)
Veio, a seguir, a reacção conservadora e, com ella, a fixação, no terreno dos
princípios, do primeiro marco divisório delimitando as fronteiras dos dous grandes
partidos monarchicos, um dos quaes, o conservador, se apegou á fórmula commoda
e opportunista da resistência a innovações políticas, que não fossem maduramente
estudadas, e o outro, o liberal, inscreveu em seu programma as mais amplas reformas
descentralizadoras. (9)
Essa reacção demarca o começo do enfraquecimento do espirito regioahlista,
— ao tempo, o germe primordial de nossas discórdias civis — , retardando, com a
política de regresso, que teve em Bernardo de Vasconcellos o seu creador genial,
o surto do ideal federalista. Retardando apenas, não matou, nem podia matar esse
ideal, porque, "no Brasil, antes ainda da idéa democrática, encarregou-se a Natureza de estabelecer o principio federativo" (10), que é aliás a principal characteristica da evolução política da America, no dizer de Oliveira Lima. ( u ) Elle teria
de resurgir, como resurgiu, no correr dos annos, e triumphar meio século depois
(6) J. Nabuco, Um estadista do Imfrerio, vol. I, pag. 28.
(7) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, pag. 31.
(8) João Baptista de Moraes, Revolução de 1842, pag. 20.
(9) Américo Brasiliense, Os Programmas dos Partidos.
(10) Manifesto republicano de 3 de Dezembro de 1870.
(11) Oliveira Lima, A America Latina c a America Ingleza.
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quando, deposta a realeza, chegámos á Republica federativa, que estava em nossas
tradições e em nossa finalidade histórica.
F orça é, entretanto, reconhecer e proclamar que, nos lances extremos daquelles
dias, toda a ordem legal teria sido subvertida, por entre as explosões revolucionárias,
que lavravam de Norte a Sul, si não fora a firmeza d'animo com que os estadistas
da epocha promoveram aquella reacção para restaurar o prestigio da auctoridade.
Ella era um mal necessário, porque, politicamente, fortaleceu o poder central,
apparelhando-o para evitar que se affrouxassem ou rompessem os laços que prendiam as províncias entre si, e, socialmente, porque contribuiu de maneira decisiva
para a formação definitiva de uma consciência nacional, — a obra por excellencia
do segundo reinado.
Ao ser inaugurado este, a alma inquieta dos patriotas, abatida pelo cançaço
produzido pelas agitações e tumultos da Regência, se volvia confiante para o throno
accompanhando com sympathia o movimento de concentração monarchica que
vinha sendo operado pelos conservadores desde 1837, e que foi, de facto, interrompido pela ascensão dos liberaes.
Então, só havia sido votada uma das trez leis sobre que devia repousar o
predomínio dos reaccionarios : a de 12 de Maio de 1840, que interpretou o Acto
addicional. (12)
As duas outras, — a que crcou o Conselho de Estado e a que remodelou o
Código de processo criminal —, são de 23 de Novembro e 3 de Dezembro de 1841,
isto ê, de data posterior á queda do Ministério da Maioridade, durante o qual o
partido liberal, embora já desprendido por completo dos sentimentos republicanos,
não viu claro os acontecimentos, pois era evidente que não poderia permanecer
no poder sem o sacrifício e o repudio de suas idéas.
Teve de ceder novamente o logar aos seus adversários, que implantaram,
de vez, o regime absorvente e asphyxiante da centralização, um dos maiores, sinão
o mais importante, dos elementos de successo do imperialismo.
Mas, até que isto se desse, a situação política tinha de ser, como foi, melindrosa e incerta, mesmo em relação á ordem pública, porque no Maranhão a espada
de Caxias ainda não esmagara os Balaios, no Rio Grande do Sul ainda se jogava a
sorte das instituições e a própria unidade da pátria, na guerra dos Farrapos, e em
S. Paulo, Minas e Pernambuco ainda seria necessário abafar as cruentas revoltas
dos Venda-grandes, Luzias e Praieiros, antes que uma paz remansosa de quarenta
annos nos offerecesse o afortunado ensejo de accumular o inestimável patrimônio
moral e material, que foi opulentissimo legado do antigo ao actual regime.
Isto, no tocante ao aspecto político do paiz. E, quanto ao mais, qual o seuestado?
De accordo com os documentos e informações conhecidas sobre o Brasil colônia,
reino e império, podemos affirmar, com relativa segurança, que, em 1840, nossa
(12) A respeito desta lei é completo o estudo feito por Aurelino Leal, em seu trabalho Do Acto
Addicional á Maioridade.

população era de seis milhões de habitantes ou pouco mais (13), o que quer dizer
que, dada a superfície de nosso território, superior a oito milhões de kilometros
quadrados, (14) não chegava a ser de um habitante por kilometro quadrado.
Era o deserto. E era o deserto com a aggravante de que o typo brasileiro, aquelle
que resultará do cruzamento das trez raças históricas, só existia em pequenas
faixas do littoral e em alguns pontos mais populosos do interior; e, mesmo assim,
como producto ethnico a ser aperfeiçoado com o tempo, sob a influencia de factores diversos, um dos quaes, — e dos mais preponderantes —, ainda era quasi
nullo: o da immigração extrangeira, que, iniciada desde 1808, não fizera avanços
depois da Independência. De 1822 a 1840, o numero de immigrantes entrados em
nossos portos não subira a 12.000. (1B)
Felizmente nunca tivemos problemas de raças: éramos e somos um cadinho de
povos, de tal modo que "homens de raça branca, homens de raça vermelha, homens
de raça negra, homens mestiços dessas trez raças, todos têm aqui as mesmas opportunidades econômicas, as mesmas opportunidades sociaes, as mesmas opportunidades políticas". (16) E nesta ausência de preconceitos está, em grande parte, o
segredo de nossa rápida nacionalização.
No ponto de vista do aproveitamento de nossas riquezas, pode-se dizer que
tudo estava por fazer, a começar pela Agricultura, que, sem outros braços que não
fossem os dos escravos, se conservava rotineira e atrazada.
O seu desenvolvimento teria de vir lenta e demoradamente em conseqüência
da construcção de estradas, do progresso da navegação, da creação de estabelecimentos de credito, da adopção de novos processos de cultura e, principalmente,
do trabalho livre, cujos inapreciaveis benefícios se reflectiram em todos os campos
da actividade nacional.
E, a este propósito, vem de molde salientar que a organização do trabalho
livre ao lado do trabalho escraVo foi, pelo confronto dos resultados entre os dous,
uma das grandes causas propulsoras do movimento abolicionista, que realizámos
sem abalos profundos, quando, em outros logares, custou indiziveis sacrifícios e
tremendas provações.
Industrialmente, pouco caminháramos.
Na phase colonial, vivíamos sob o regime dos monopólios e dos privilégios.
Além da Agricultura e da Creação, das pequenas industrias caseiras, da fabricação
de pannos grosseiros para vestuário dos escravos, da mineração do ouro e das pedras
preciosas, do corte de madeiras, do preparo rudimentar de pelles e de algumas industrias extractivas, poucas eram as demais existentes, permittidas ou simplesmente toleradas.
(13) Dicc. do Inst. Hist. Brás., vol. I, pags. 239 e seguintes.
(14) Dicc. do Inst. Hist. Brás., vol. I, pag. 2.
(15) Dicc. do Inst. Hist. Brás., vol. I, pag. 295.
(16) Oliveira Vianna, O typo brasileiro, seus elementos formadores, no vol. I, pags. 277 e seguintes
do Dicc. do Inst. Hist. Brasileiro.

De Portugal nos vinha tudo, chrismando-se previamente como do Reino todos
os productos de qualquer outra procedência.
Foi com a abertura de nossos portos ao commercio extrangeiro, em 1808, e
com a Independência, em 1822, que se abriram novos horizontes ás nossas industrias. Mas, no começo do segundo reinado, esses horizontes, ainda hoje anuveados,
eram estreitíssimos, e nas industrias manufactureiras ensaiávamos apenas os primeiros passos.
O commercio internacional também oscillava em pequenas curvas de um diagramrna ridículo, attentas nossas excepcionaes riquezas econômicas.
Por algarismos, expressava-se assim, no exercício de 1840-1841 : ( n )
Valor da importação...
Valor da exportação ..

57.727:1793000
41.671:791$000

Comparadas estas duas parcellas, cuja somma é de 99.398:970$000, chega-se
á conclusão de que havia um saldo em favor da importação, ou melhor, um déficit
contra nessa balança commercial de 16.055:388$000.
Na ordern financeira, a situação era de aperturas prementes. Era, e vinha sendo,
desde que d. João VI transferira para o Brasil a sede da monarchia portugueza,
porque os serviços por esta instituídos e a manutenção da corte exigiam gastos
que o Thesouro não supportava.
Em 1808, anno da chegada da Família real, a receita pública era orçada em
2.258:172$499 e a despesa em 2.297:904$099; em 1820, anno anterior ao seu regresso a Lisboa, a estimativa da primeira passara a ser de 9.715:628$699 e a da
segunda de 9.771:110$875, subindo, portanto, uma e outra a mais do quádruplo. (18)
Essas cifras, porem, não exprimiam com exactidão a verdade, porque, si exprimissem, seria inexplicável, — quasi equilibradas como estavam —, o lamentável estado de nossas finanças quando o rei voltou para Portugal.
Na sua chegada, " havia ouro e prata em abundância, pouco cobre, e o meio
circulante era puramente metallico. Na sua partida, o ouro e a prata haviam quasi
totalmente dcsapparecido da circulação, e o paiz estava inundado por notas do
Banco e moedas de cobre falsificadas. O cambio tinha descido de 84 a 48. . . " (19)
Convém notar, que as peças portuguezas de então tinham quatro oitavas de
ouro e o valor de 6$400, que correspondia a l $600 por oitava, estando o cambio
par na relação de 67 % dinheiros por mil réis.
Posteriormente, tivemos a lei de 8 de Outubro de 1833, que creou novo padrão
monetário á razão de 2$500 por oitava de ouro, passando o cambio par a ser de

(17) Dicc. do Inst. Hist. Brás., vol. I, pag. 541.
(18) Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, vol. II, pags. 758 e seguintes.
(19) J. J. Sturz, citado por Amaro Cavalcanti, em A Vida Econômica e Financeira do Brasil,
conferência realizada na Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, em 5 de Septembro de 1914.

43 Vs dinheiros por mil réis, e a de 11 de Septembro de 1846, que adoptou a base de
4$ por oitava, dando ao mil réis a paridade legal de 27 dinheiros, ainda em vigor. (20)
No primeiro reinado, as desordens financeiras attingiram a proporções assustadoras, obrigando d. Pedro I a convocar extraordinariamente a Assembléa geral,
que se reuniu a 2 de Abril de 1829, e perante a qual instou por medidas que melhorassem as desgraçadas circunstancias do Império. (21)
Dous annos depois, iniciada a Regência, o estado financeiro do paiz era este : (22)
Exercício de 1830-1831
Receita
Despesa
Divida externa
Divida interna
Importação
Exportação
Papel-moeda em circulação.
Divida fluctuante..

13.881 :406$814
16.307 :2I9$299
18.957 :155$554
13.935 :28ò$814
36.237 :411$371
33.011 :512$200
20.349 :940$000
24.573 :080$127

Cambio 24»/4 a 21 KPor occasião da Maioridade, — e não obstante algumas providencias adoptadas
durante o período regencial, como a reorganização do Thesouro e de vários serviços
públicos, a regularização da cobrança de impostos, notadamente aduaneiros, a abolição de tributações inter-provinciaes, o resgate, embora reduzido, do cobre, a melhor
organização das leis orçamentarias e a uniformização da circulação fiduciaria —, as
condições financeiras continuavam a ser precárias, conforme indicam os algarismos
que se seguem :
Exercício de 1840-1841
Receita
Despesa
Divida externa (23)
Divida interna
I mportação
,
Exportação
Papel-moeda em circulação.
Divida fluctuante (24)

18.674:698$795
22.703 :935$978
31.002:222$222
26.575 :200$000
57.727:000$000
41.671 :000$000
40.199:585$000
18.000:000$000

(20) Sobre nosso systema monetário e nossa situação financeira, vide, entre outros, os trabalhos de Amaro Cavalcanti, O meio circulante nacional, e Antônio Carlos, Bancos de Emissão no Brasil.
(21) Fala do throno com que foi aberta a sessão extraordinária da Assembléa geral em 1829.
(22) Conferência de Amaro Cavalcanti, citada na nota 19. Os algarismos da importação e exportação são do exercício de 1833-1834.
(23) Falando da divida externa em 1831 e 1840, Amaro Cavalcanti accrescentou, em nota ao
seu trabalho, que a cifra maior neste ultimo anno não exprime no todo um augmento real da divida
no extrangeiro, mas a differença da taxa cambial do novo padrão monetário : a divida externa era em
1831 de ££ 5.331.700 e em 1840 de ££ .580.400. Sobre nossos empréstimos, pode-se ler com proveito o estudo de Jacob Cavalcanti, publicação da Imprensa Nacional, em 1923, intitulado Histórico
da Divida Externa Federal.
(24) Não é conhecido o algarismo exacto. A importância indicada representa apenas, e para
menos, a cifra dos créditos auctorizados para o pagamento das dividas existentes.
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Cambio 31 J/2 a 29.
Levada em conta a relatividade de nossos recursos, estes números revelam uma
situação financeira afflictiva, de penúria e misérias, na qual se tornaram expedientes
normaes as ruinosas emissões de papel-moeda e os constantes appellos ao credito
publico para o custeio ordinário dos serviços da administração.
Pouco se cuidara do ensino público.
A elite intellectual, que assimilara facilmente a cultura scientifica, litteraria,
artística e política da velha Europa, era reduzidíssima.
A grande massa da população vivia, nas cidades e nos campos, sem instrucção
ou conforto de qualquer ordem.
Falávamos a mesma língua e cultuávamos o mesmo Deus ; mas, socialmente,
constituíamos ainda uma nacionalidade indecisa, de escravos e senhores, a cuja
plasticidade era preciso dar unidade moral, imprimindo uma feição própria e distincta no quadro dos povos civilizados.
Eis ahi, em ligeiros traços, o Brasil de 1840, quando, por um golpe de Estado
parlamentar, subiu ao throno d. Pedro II, uma creança inexperiente, predestinada
a ultimar, com a gratidão póstuma da pátria, a missão histórica que a Providencia
reservara á monarchia em terras brasileiras, a de ser o penhor de nossa integridade
territorial e o transitório agente unificador, de que falou Euclides da Cunha.
Logo que a edade e os estudos illuminaram a razão dessa creança, ella se transformou, — apesar de restricções que ha a fazer quanto aos seus processos políticos
e á sua actuação como estadista —, no governante avisado, integro e patriota, cuja
figura empolgante e dominadora, mais de magistrado do que de soberano, enche,
durante meio século, algumas das paginas mais memoráveis de nossa Historia, refulgente de glorias liberaes.
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II

O Ministério da Maioridade
Na sociedade que o liberalismo organizara " toda a força, toda a auctoridade
partia das freguezias, dos municipios, da eleição local, do povo ; Câmara municipal
electiva e quatriennal ; juizes municipaes, de orphãos, promotores, eleitos pelas
Câmaras ; jury por ellas qualificado ; juizes de paz electivos e annuaes ; assembléas
provinciaes electivas, quasi soberanas no seu poder de legislar, dominando a magistratura pela faculdade de demittir os juizes de direito, invadindo o executivo pela
nomeação dos vice-presidentes. . ." (26)
Era, como se vê, uma organização francamente democrática, inadequada,
porém, á cultura política e ás paixões desordenadas do tempo.
Com ella recrudesceram nossas luctas internas e se renovaram as ameaças do
separatismo, o que levou Bernardo de Vasconcellos, — um dos mais beneméritos
propugnadores daquella organização, — a formular, em 1836, o programma que
foi o ementário da epocha : (26)
« Fui liberal : então a liberdade era nova no paiz, estava nas aspirações
de todos, mas não nas leis, nas idéas practicas ; o poder era tudo. Fui
liberal.
Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade ; cs princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometteram : a sociedade, que então corria
risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarchia. Como
então quiz, quero hoje servi-la, quero salva-la e por isso sou regressista. Não
sou transfuga, não abandono a causa que defendo no dia de seus perigos, de
sua fraqueza ; deixo-a no dia em que tão seguro é o seu triumpho que até o
excesso a compromette. »
Nesse tempo, o scenario político já não lembrava os grandes dias de enthusiasmo, que precederam e se seguiram á jornada da abdicação : os caramurús não
podiam mais sonhar com a restauração, irrealizavel e impossível após a morte de
d. Pedro I ; os exaltados, amargurados e desilludidos, não acreditavam mais na
victoria de suas doutrinas radicaes ; os moderados, trabalhados de dissentimentos e
competições, não tinham mais os mesmos ardores e as mesmas abnegações de
outr'ora. Correntes diversas, sem cohesão e sem homogeneidade, eis o que restava
dos antigos partidos, cuja remodelação era natural e lógica.
(25) Justiniano José da Rocha, Acção, Reacção, Transacção, pamphleto político notabilissimo,
publicado em 1855.
(26) A expressão é de Euclides da Cunha, of>. cit.
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Tudo a aconselhava, e ei Ia se deu com a creação das duas novas agremiações,
sobre as quaes o barão do Rio Branco escreveria mais tarde : (27)

Limpo de Abreu que, embora portuguez de nascimento, amou carinhosamente
sua pátria adoptiva, a que dedicou o melhor de suas energias, era um nome feito na
magistratura, na política e na administração.
Como magistrado, subiria seis annos depois ao mais alto gráo da hierarchia
judiciaria, tomando assento no Supremo Tribunal de Justiça ; como político, vinha
representando Minas Geraes na Câmara dos Deputados desde 1826 e passaria
pouco depois para o Senado, a que presidiria durante doze annos, sem jamais perder,
quer em uma, quer na outra das duas casas do parlamento, o logar que lhe competia
pelos seus talentos e pelo seu prestigio ; como administrador, obtivera justa nomeada na presidência de Minas e nos ministérios do Império, da Justiça e de Extrangeiros, que dirigira no período da Regência.
Posteriormente, e por varias vezes, seria ministro de Estado : em 1858 como
presidente do Conselho. Os seus méritos eram indiscutíveis, justificando de sobejo
as honras e distincções de que o cumularam sempre.
Aureliano Coutinho, hábil, maneiroso, intelligente, illustrado. Fora deputado
na segunda legislatura de 1830 a 1833, só voltando á Câmara em 1838. Em 1831
presidira S. Paulo, e de 1832 a 1835 estivera á frente dos ministérios do Império,
da Justiça e de Extrangeiros, no gabinete que destituíra José Bonifácio do cargo
de tutor do imperador menino, nomeando para essa funcção o marquez de
Itanhaem. (33)
Ha quem assevere que data dahi sua intimidade no Paço, onde, com o apoio
do novo tutor, de d. Pedro de Santa Marianna, director de estudos do futuro monarcha, e de Paulo Barbosa da Silva, mordomo da Casa imperial, todos trez seus
prestimosos amigos, captara, como cortezão atilado, a confiança do soberano, confiança que foi o mais valioso amparo de sua fortuna política. (34)
Não contestamos o facto ; mas cumpre não exquecer que Aureliano "reunia
um numero de qualidades e dotes políticos, que raramente se encontram junctos:
era um administrador, um diplomata, um homem de acção, um observador. . . " (36)
E essas qualidades e esses dotes também contribuíram, e muito, para recommenda-lo á estima do imperante.
Martim Francisco grangeara desde o ministério da Independência solida reputação e abalizados créditos, que nunca desmereceu, de eminente financista ; e,
embora sem os lampejos geniaes e a peregrina eloqüência de Antônio Carlos, sem
o tacto de estadista e o saber profundo de José Bonifácio, seus ermãos, figurava,
com honra e brilho, ao lado delles, constituindo a trindade benemérita dos Andradas.
Era um grande nome nacional.
Hollanda Cavalcanti nascera em Pernambuco e fora militar. Deputado á Câmara temporária em 1826, nella permanecera até 1838, quando foi escolhido senador.

« Depois de 1836, toda a Historia política do Brasil se resume na lucta
dos dous grandes partidos constitucionaes, o conservador e o liberal. »
Ao primeiro, que congregara em seu seio todos os matizes opposicionistas, couberam as responsabilidades do governo após a renuncia de Feijó, substituído, em
1837, por Araújo Lima, a principio interina e depois effectivamente.
A orientação dos conservadores estava de antemão traçada : seria o sacrifício
da obra democrática de seus adversários.
Estes tinham enfraquecido o poder em beneficio da liberdade ; aquelles fariam
imperar, com a compressão da liberdade, o arbítrio discrecionario do poder, por
amor á ordem. Mas a inversão não se operaria de chofre, porque os liberaes, decaídos
das posições que occupavam, conspirariam abertamente em favor da Maioridade,
idéa que já sorrira, em occasiões differentes, a representantes graduados de outros
credos políticos, cançados de ostracismo. (28)
Conspirariam e venceriam. A 23 de Julho de 1840, o imperador estava investido do exercício pleno de suas funcções magestaticas e no dia immediato organizava o seu primeiro Ministério, que ficou assim composto :
Império : Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva ;
Justiça : Antônio Paulino Limpo de Abreu ; (29)
Estrangeiros : Aureliano de Sousa Oliveira Coutinho ; (30)
Fazenda : Martim Francisco Ribeiro de Andrada ;
Marinha : Antônio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti ; (31)
Guerra : Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque. (32)
Antônio Carlos, espirito brilhante, valoroso combatente, — a quem a prisão
nos cárceres da Bahia, após a revolução republicana de Pernambuco, em 1817, e o
desterro, depois da dissolução da Constituinte de 1823, aureolavam com a coroa do
martyrio—.grande orador, — cuja fronte se engrinaldára de louros em todas as
campanhas parlamentares em que se havia empenhado —, notável pela sua coragem cívica nas Cortes de Lisboa, cheio de serviços ao seu paiz, era ministro pela
primeira e única vez.

(27) Lê Brésil en 1889, cap. V, pag. 171.
(28) Vide, entre outros : Alencar Araripe, Noticia sobre a Maioridade, tomo 44 da Rev. do Inst.
Hist. Brás., parte segunda ; João Baptista de Moraes, o/>. cit. ; Moreira de Azevedo, o Brasil de 1831
a 1840 ; Rocha Pombo, Historia do Brasil, vol. V I I I , pags., 542 e seguintes.
(29) Visconde de Abaetê em 1854.
(30) Visconde de Sepetiba em 1855.
(31) Visconde de Albuquerque em 1854.

(33) Manuel Ignacio de Andrade Souto Maior, marquez de Itanhaem em 1826.
(34) Pereira da Silva, Memórias do meu tempo, vol. I, pag. 17.

(32) Barão e visconde de Suassuna em 1841 e 1860.

(35) J. Nabuco, ojb. cit., vol. I, pag. 56.
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Ministro da Fazenda nos fins do primeiro reinado e ainda da mesma pasta e do Império em 1832. Competira com Feijó e Araújo Lima nas eleições de regente em 1835
e 1838.
Era e sempre fora liberal, não se subordinando, porém, ás conveniências e
disciplina partidárias. Timbrava em guardar a mais absoluta independência, sendo
uma individualidade characteristica e original no parlamento pela sua franqueza
rude e pelos seus movimentos excêntricos. (36)
Paula Cavalcanti, ermão de Hollanda Cavalcanti, era o filho mais velho do
coronel Suassuna, typo modelar de intemerato patriota nas agitações liberaes de
Pernambuco no começo do século xix
Fora militar ; mas depois abandonara a carreira das armas para se entregar á
lavoura, onde, sem deslustre para as tradições paternas, manteve a mesma fidalguia
dos ricos senhores de engenho pernambucanos, ardorosos defensores da causa nacional.
Já havia governado interinamente sua terra natal, por quatro vezes, quando
foi nomeado presidente effectivo em 1835.
Era então o chefe mais querido de seu partido. Era e continuou a ser, ainda
depois que este se scindiu, adherindo uma parte á reacção conservadora de 1837,
Somente com o seu retrahimcnto voluntário, alguns annos mais tarde, e o
declínio da influencia de Francisco do Rego Barros, (37) desappareceria sua ascendência política para que se fizesse a união de sua família e com ella a do partido
conservador, sob a chefia de Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque,
a quem sobravam notáveis qualidades de commando. (ffi)
Todos estes ministros tinham personalidade própria e representavam verdadeiras culminancias na política do paiz, quando, junctos, formaram o gabinete que
se chamou da Maioridade ; e, no emtanto, esse gabinete era um gabinete fraco,
apontando-se, em geral, como causas dessa fraqueza : (39)

Para Theophilo Ottoni, foi Aureliano Coutinho, fundador e pontífice da s^ita
palaciana, o elemento dissolvente do ministério (40) e do mesmo modo pensava Tito

a) o não ter attendido, em sua organização, nem ao interesse partidário'
nem á esperança dos ambiciosos ;
è) a inclusão em seu seio de dous Andradas e dous Cavalcantis, o que
lhe dera feição de um ministério de família ;
c) a falta de uniformidade de vistas e as rivalidades de mando e predomínio entre os que o compunham ;
d) as incompatibilidades pessoaes, os antagonismos de idéas e as mutuas
desconfianças entre quasi todos os ministros.

(36)
santes de
(37)
(38)
(39)

Macedo, Anno Biographico, vol. II, pags. 493 e seguintes, esboçou alguns traços interesseu perfil político.
Barão, visconde e conde de Boa Vista em 1841, 1858 e 1860.
Barão e visconde de Camaragibe em 1854 e 1860.
João Baptista de Moraes, of>. cit., pags. 98 e seguintes.

Franco. (41)
A ambos procurou refutar Mello Mattos, em suas Paginas de Historia Constitucional do Brasil (42) ; mas os seus argumentos não convencem, porque a
influencia pessoal de Aureliano, de 1840 a 1848, é incontestável. (43)
O quê se pode negar, — e com bons fundamentos —•, é que sua entrada para
o Ministério da Maioridade fosse, como a alguns pareceu, a primeira manifestação
positiva de que a política do segundo reinado seria de logros e mistificações.
Ninguém pode duvidar da sinceridade do imperador quando escreveu esta
nota, em 1867, á margem do livro de Tito Franco : (44)
<( Dava-me com Aureliano; estimava-o por suas qualidades; porém
não o impuz como ministro, nem começando então a governar, com menos
de 15 annos, faria questão de ministros. Saíram d'entre os que me fizeram
maior. »
Todas as causas apontadas contribuíram, mais ou menos, para a fraqueza do
ministério, previamente condemnado aluctar, não só contra os conservadores,
mas também contra alguns elementos suspeitos que entraram no movimento maiorista, os quaes nunca acceitariam o programma liberal.
Por exemplo : Paranaguá e Lages, — saudosos do primeiro reinado —, que
jamais se sentiriam bem ao lado de Feijó, Vergueiro, Paula Sousa e outros, até
mesmo radicaes, como Manuel de Carvalho, o presidente da Confederação do Equador
em 1824, que, convidado para tomar parte no referido movimento, respondera : (46)
muitas revoluções contra os reis o povo tem feito, mas a favor do rei só vocês
querem fazer; todavia eu os acompanharei...
Pelo regimento da Câmara dos Deputados, em vigor nesse tempo, nella só
podiam ter ingresso os ministros que fossem seus membros effectivos, e nenhum
dos que compunham o ministério de 24 de Julho estava nesse caso : os dous Cavalcantis eram senadores, e os outros quatro haviam perdido o mandato de deputados exactamente por terem entrado para aquelle ministério.

(40) Circular aos mineiros.
(41) Vide O Conselheiro Francisco José Furtado.
(42) O dr. Luiz José de Carvalho Mello Mattos se deixou arrastar algumas vezes pelo espirito
partidário e pelos seus sentimentos monarchicos, ao escrever este livro ; mas muitas de suas affirmacões
estão revestidas de grande auctoridade por se basearem em notas fornecidas pelo imperador. Vide discurso proferido pelo visconde de Ouro Preto, no Inst. Hist. Brás., em 3 de Septembro de 1906 (Rev.
do Inst. Hist. Brás., tomo 77, pags. 204 e seguintes), e também A. Tavares de Lyra, A Presidência e
os presidentes do Conselho de Ministros (1847-1889), conferência realizada no mesmo Instituto a 20 de
Julho de 1923.
(43) J. Nabuco, of). cit., vol. I, pag. 56.
(44) Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 77, pag. 260.
(45) Alencar Araripe, já cit., na Rev, do Inst. Hist. Bros. tomo 44.

— 16 Esta difficuldade foi, entretanto, afastada, porque os conservadores não quizeram perder a opportunidade de interpellar o ministério e approvaram um requerimento convidando os titulares das diversas pastas a virem discutir os seus respectivos orçamentos. (46)
O primeiro a comparecer foi Antônio Carlos, a quem coube definir, em linhas
geraes, a orientação do Governo.
Em seu discurso, proferido na sessão de 29 de Julho, não teve arrebatamentos
e fugiu a aggressões: foi discreto e sóbrio.
Começou declarando que não abandonara os seus princípios: seria como ministro o que fora como deputado, partidário intransigente do regime representativo
parlamentar, com a completa solidariedade do gabinete: os ministros responderiam
um por todos e todos por um no que dissesse respeito ás cousas tractadas em Conselho.
Accrescentou que a administração ,tudo empenharia no sentido de fiscalizar
rigorosamente a arrecadação e applicação das rendas publicas, observaria e faria
observar com o maior escrúpulo as leis, garantiria as liberdades constitucionaes,
daria toda a publicidade aos seus actos, não perseguiria o funccionalismo.
Reservava-se, porém, o direito de substituir os presidentes das províncias,
porque não podia ser tão cego que quizesse conservar nas presidências pessoas mandadas ad-hoc para certos fins.
Pregou a conciliação dos partidos, dentro de determinados limites, esperando
obter maioria nas Câmaras, não por meio de transacções, mas em virtude de seus
actos e convicções.
Disse o seu pensamento sobre a pacificação do Rio Grande do Sul, mediante
condições honrosas, e, afinal, referiu-se ao Acto addicional e á lei de interpretação,
bem como á reforma das leis criminaes.
Quanto a esta, "não faria questão do modo por que fosse decretada a referida
reforma, logo que seus collegas de gabinete divergissem de suas idéas. Como cidadão e deputado, podia considerar o assumpto sob differente prisma; como ministro e responsável, devia prudentemente estuda-lo na práctica e aproveitar-se da
experiência que adquirisse e, convencido de seu erro anterior, mudar de opinião.
Um particular ou um deputado, muitas vezes diversamente de um ministro, aprecia
as necessidades publicas". (47)
Sobre o Acto addicional e a lei de interpretação foi mais longe : (48)
« O Acto addicional é uma lei, e quem pretende seguir a lei ha de cumprir o Acto addicional. Si, porém, a experiência mostrar que os motivos
que o fizeram interpretar não foram os mais valiosos, então não recusarei,
si tiver a honra de assistir aos conselhos de Sua Magestade, de lhe propor
(46) Pereira da Silva, of>. cit., vol. I, pags. 21 e seguintes.
(47) Pereira da Silva, of>. cit., vol. I, pag. 24.
(48) Annaes de 1840, vol II, pag. 400.

a reforma; mas antes que uma experiência reconhecida me não demonstrar
a necessidade de se alterar esse Acto, hei de reconhece-lo. Tudo o que se
fez está feito; a lei passou pelos seus tramites; eu como indivíduo votei a
favor de alguns artigos, como deputado oppuz-me a outros; mas a lei passou.
O que está feito está feito, ha de se executar. »
Limpo de Abreu e Martim Francisco se esquivaram tanto quanto possível
aos debates políticos, e os demais ministros não tiveram necessidade de se envolver
em discussões irritantes e ingratas.
A política do Governo, enquanto esteve reunida a Assembléa geral, foi de
moderação e cordura exemplares, sendo o mais importante de seus actos o decreto
de 22 de Agosto que concedeu amnistia aos implicados em movimentos revolucionários durante a Regência.
Encerrado, porém, o parlamento, a 15 de Septembro, o gabinete não occultou
os seus intuitos partidários, incorrendo em criticas e censuras, algumas vezes repetidas injustamente.
Todas ellas podem ser resumidas nestas trez :
— derrubada de funccionarios públicos;
— desvirtuamento do voto;
— vacillações e erros graves na acção desenvolvida para debellar a revolução
do Rio Grande do Sul.
A derrubada de funccionarios, sempre que os partidos se revesavam no poder,
é uma accusação que pode ser formulada de modo geral, attingindo a todos os governos do Império. Nenhum escapou nem podia escapar a ella, attenta a natureza
do regime de centralização e tractando-se de funccionarios de confiança política.
Entre estes, se destacavam na primeira categoria os presidentes, que eram
delegados e representantes directos dos gabinetes nas províncias. Não seria, consequentemente, de admirar que o Ministério da Maioridade substituísse todos elles.
Não o fez, entretanto. Foram conservados os do Maranhão, Piauhi, Pernambuco,
Alagoas e Goiaz, a saber : Luiz Alves de Lima e Silva, que foi depois o glorioso
duque de Caxias; Manuel de Sousa Martins, barão de Parnahiba, a quem o gabinete de 23 de Março de 1841 agraciaria com o titulo de visconde com grandeza,
e que só em Dezembro de 1843 deixaria a presidência da província, que governou
ininterruptamente por mais de onze annos; Francisco do Rego Barros, futuro conde
da Boa Vista, e já então um dos vultos prímaciaes da política de Pernambuco,
que representou na Câmara dos Deputados durante varias legislaturas, e representaria depois no Senado; Manuel Felizardo de Sousa e Mello, que já governara
o Ceará e o Maranhão e governaria ainda S. Paulo e Pernambuco, sendo ministro
varias vezes e acabando conselheiro de Estado e senador do Império; e d. José de
Assis Mascarenhas, que era magistrado e deputado.
De nenhum delles se poderia dizer que tivesse afnnidades e compromissos
com o partido que assumira o poder.
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Os nomeados para as outras províncias foram :
Pará — Vice-almirante Tristão Pio dos Santos;
Ceará — Senador José Martiniano de Alencar;
Parahiba — Francisco Xavier Monteiro da Franca;
Sergipe — Coronel João Pedro da Silva Ferreira;
Bahia — Paulo José de Mello Azevedo e Britto;
Espirito Saneio — Coronel José Joaquim Machado de Oliveira ;
Rio de Janeiro — Conselheiro Manuel José de Sousa França;
Minas Geraes—Marechal Sebastião Barretto Pereira Pinto;
S. Paulo — Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar;
Sancta Catharina — Marechal Antero José Ferreira de Britto;
Rio Grande do Sul — Francisco Alvares Machado;
Matto Grosso •— Conego José da Silva Guimarães.
Do Rio Grande do Norte foi exonerado d. Manuel de Assis Mascarenhas, que
não teve substituto.
Presidiu a província o vice-presidente Estevam José Barbosa de Moura, até
que, novamente nomeado em Septembro de 1841, o mesmo d. Manuel de Assis
Mascarenhas voltou ao seu governo em Dezembro deste ultimo anno.
Não havia anonymos entre esses homens, que, todos, eram conhecidos e rerpeitados pelos seus serviços á administração, á política, ás lettras ou ás armas,
tendo sido trez delles ministros de Estado : Tristão Pio dos Santos (1837), Manuel
José de Sousa França (1831), Antero José Ferreira de Britto (1832).
E, si o Governo precedera com elevação de vistas na escolha de presidentes,
não é de crer que agisse inspirado apenas pelo interesse partidário no tocante a actos
administrativos de importância secundaria.
Devem ser, portanto, exaggerados os excessos de intolerância e rancor que
lhe foram attribuidos, especialmente nas pastas da Fazenda e da Justiça.
Nesta, até a substituição de Eusebio de Queiroz, chefe de policia desta Capital,
foi contemplada entre esses excessos, como si, de boa fé, alguém pudesse discutir
o direito que assistia ao gabinete de dispensar um adversário do exercício de cargo
de tamanhas responsabilidades.
Não pretendemos innocentar o Ministério da Maioridade; mas não achamos
razoável que, para elle, seja um capitulo de accusação á parte a derrubada de funccionarios, quando outros a practicaram em egual e maior escala.
O segundo articulado do libello é o desvirtuamento do voto, a respeito do qual
disse Rocha Pombo : (49)

-

Que as eleições de Outubro de 1840 foram eivadas de vícios e fraudes facto é
que não soffre contestação.
Numerosos documentos officiaes o comprovam; e Antônio Carlos não renegou
o quinhão de responsabilidade que lhe tocava nesse facto, sustentando, com o
maior desassombro e a mais nobre franqueza, que "o Governo, expressão de um
partido, tinha o direito de intervir no processo eleitoral". (60)
Foi, porventura, o Ministério de 1840 o primeiro que incorreu nessa culpa ?
Não. Durante a Regência, o Governo interveio até em assumpto da competência
privativa do Parlamento, essencial á organização de qualquer assembléa política,
— qual o reconhecimento dos poderes de seus membros —, annullando eleições
realizadas na Parahiba e em Sergipe; (51) e, posteriormente, muitas eleições não
passaram de verdadeiras saturnaes.
Quem o diz é Francisco Belisario, n' O systema eleitoral no Brasil, o mais exhaustivo de quantos estudos têm sido publicados sobre nossas eleições antes da
lei Saraiva.
A verdade é que o desvirtuamento do voto não foi obra exclusiva do Ministério da Maioridade.
Elle teve precursores e imitadores, sendo que, entre os últimos, deve ser incluído o gabinete de 23 de Março de 1841, que lhe succedeu.
,
Foi esse gabinete que propoz ao imperador a dissolução da Câmara eleita em
1840 e ainda não constituída, descrevendo com cores carregadas, em exposição de
1° de Maio de 1842, o que havia sido o pleito d'onde ella saíra.
A auctoria' desta exposição é de Cândido José de Araújo Vianna, que, na qualidade de ministro do Império, houve por bem expedir novas instrucções sobre o
processo das eleições que se effectuaram em Outubro daquelle mesmo anno para a
renovação da Câmara dissolvida.
Nestas eleições, os liberaes, — vencidos pelas armas em S. Paulo c Minas e
perseguidos nas'demais províncias—.deixaram o campo livre a seus adversários;
mas, apesar de sua abstenção, os trabalhos eleitoraes não correram com perfeita
regularidade, porque a lucta se travou entre grupos divergentes no seio do próprio
partido conservador, o que levou Araújo Vianna, ainda ministro do Império, a
escrever em seu relatório de 1843:
« Não será para admirar que entre nós caia em completo descrédito,
que chegue a tornar-se odioso, o systema representativo, si a sabedoria da
Assembléa geral não occorrer com enérgicas e bem calculadas providencias
que assegurem a pureza das eleições...
O escândalo tem chegado a tal ponto que passa como principio inquestionável que, feitas as mesas parochiaes, está feita a eleição dos represen-

« . . . Foi este, — o de fundar a vida das situações no falseamento do
voto —, o grande crime commettido pelo Ministério de 24 de Julho. ))

(49)

Historia do Brasil, vol. V I I I , pag.
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(50) Mello Mattos, of>. cit., pag. 48.
(51) A. Tavares de Lyra, Regin^n Eleitoral do Brasil, no vol. I do D,cc. do Inst. H.st. Brás.

567.

leiro.
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tantes da nação; e, estabelecido este principio, não ha abuso, não ha attentado, não ha crime, que os partidos desenfreados não commettarh para installarem nas mesas as pessoas de sua facção e afastarem não só as que lhes
são hostis, mas ainda aquellas que lhes não são estreitamente adherentes. »
Estas palavras valem por um depoimento irrecusável : Araújo Vianna reconhece lealmente que todos os partidos eram responsáveis pela deturpação de nosso
regime eleitoral.
Nem de outra fôrma poderia ser, uma vez que esses partidos nunca differiram
em seus processos, idênticos como eram em seu gráo de cultura, em seus elementos
componentes, em seu nivel intellectual e moral.
Restam-nos as vacillações e erros graves, de que é accusado o ministério quanto
ás providencias adoptadas para debellar a revolução do Rio Grande do Sul.
Qual era, relativamente a esse movimento, a orientação do gabinete declarou-o Antônio Carlos em seu discurso de 29 de Julho: (62)
((Quanto aos negócios do Rio Grande, devo dizer francamente o que
disse outr'ora : hei de fazer guerra, e guerra forte, aos rebeldçs, si acaso recusarem obedecer e entregar-se ao seu legitimo monarcha. A administração,
porém, está prompta a escutar os rebeldes, si acaso fizerem elles, e não nós,
proposições; si se resolverem entregar-se ou render-se, requererem uma ou
outra segurança para as suas pessoas, contanto que não tendam nem de
longe a ferir a dignidade nacional. Quanto aos que arrependidos vierem,
farei o mesmo que a administração passada devia fazer : Sua Magestade
perdoará, por conselho nosso. Quanto, porém, aos vencidos, que houverem
de ser julgados, a administração terá cuidado que nenhuma só porção de
rigor, além daquella que a lei destina, caia sobre as cabeças dos miseráveis,
porque sendo culpados estão debaixo da lei. »
Antes da Maioridade, os rebeldes já haviam suggerido a idéa da pacificação
logo que d. Pedro 11 cingisse a coroa, sendo assim natural que Antônio Carlos lhes
insinuasse a disposição em que se achava o gabinete de examinar as propostas conciliatórias, que lhe fossem presentes.
Não ficou nisto. Escreveu confidencialmente a Bento Gonçalves, appellando
para seus sentimentos patrióticos, e officiou ao presidente, marechal Andréa, ordenando-lhe que suspendesse as operações de guerra e fizesse espalhar a proclamação em que o imperador, dirigindo-se aos revoltosos, lhes dizia : (53)
« Tendes dilacerado as entranhas da pátria, movidos por paixões e
interesses, e seduzidos por nomes vãos; em busca da liberdade, tendes preferido a sombra á realidade.
(52) Annaes de 1840. vol. I I , pag. 400.
(53) Vide Rocha Pombo, Historia do Brasil, vol. V I I I , pags. 653 e seguintes.

O meu imperial coração sangra-se á vista do encarniçamento com que
ermãos se dilaceram; si na mão do pae humano está ainda o remédio a muitos
males, contae commigo, contae com vosso patrício o imperador do Brasil.
Si continuardes, porém, surdos á minha voz, acabará o tempo da clemência, e soará, bem mau grado meu, a hora do castigo.
A natureza deu-me um coração para perdoar-vos; o concurso da nação
inteira ministra-me forças para subjugar-vos. Aproveitae-vos emquanto
é tempo do que o coração vos offerece, e temei de arrostar as forças do Império.
Eia, Rio-grandenses, deponde aos pés do throno as armas fratricidas;
vinde aos braços do vosso monarcha, que, como o sol, luz até para o filho
desvairado. »
A remessa desta proclamação a Bento Gonçalves serviu de pretexto para que
Andréa encetasse com elle sua correspondência sobre a paz.
Não chegaram a entender-se: o chefe republicano, suspeitando da sinceridade
do marechal, se limitou a ganhar tempo; e o marechal, cumprindo por obediência
as ordens recebidas, se mostrou descrente da possibilidade de qualquer accordo.
Apesar disto, o Governo insistiu em seus propósitos; e, attendendo ao que
Bento Gonçalves solicitara em carta a Antônio Carlos, isto é, que tractasse direclamente com os revolucionários, mandando algum ministro ou delegado ao Rio Grande,
fez embarcar para alli o deputado Alvares Machado.
Pouco depois, nomeou-o presidente da província, incumbindo do commando
das forças em operações ao general João Paulo dos Santos Barretto.
Alvares Machado levava em uma das mãos o ramo de oliveira : tudo clama
pelo dia da conciliação, paz e ventura.. . abram-se de fiar em par as portas da província á fugida prosperidade e socego, dizia elle em sua proclamação de 30 de No
£*
vembro; mas na outra mão levantava o gladio da guerra, tranquillizando a famili
rio-grandense, si fracassasse sua missão pacificadora :.. . confiae em mim, que he
de defender a integridade do Império, os direitos do sr. d. Pedro 11, a Constituição
e a-y leis, ou ficarei esmagado debaixo das ruínas da pátria.. . (B4)
Occorreu a segunda hypothese ; e, ao recomeçarem as operações bellicas, surgiu
lamentável dissídio entre o presidente e o general Santos Barretto, sobre cuja demissão discordaram os membros do gabinete, todos os quaes, excepto Aureliano
Coutinho, foram forçados a retirar-se.
Nessa occasião, a maledicencia e a calumnia alvejaram impiedosamente a lealdade e o character de Alvares Machado, que só em 1845, depois de celebrada a paz,
se resolveu a produzir sua defesa, o que fez em eloqüente oração, proferida na Câmara dos Deputados, entre applausos, na sessão de 5 de Abril daquelle anno.
(54) Homem de Mello, Esboços Biographicos. Vide biographia de Francisco Alvares Machado
Vás concellos.
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Ninguém, em consciência, poderá condemna-lo, porque, si, como governo,
•commetteu faltas naquelles dias de pungentes angustias, inspirou-o sempre o nobiíitante desejo de estancar o derramamento do sangue de ermãos, que corria a largos
jorros, havia cinco annos, nas campinas do Sul.
Era este o seu desejo e era também a ambição do Ministério, que, arrastado
por humanitários desígnios, deu inteira solidariedade a seus actos.
Admitíamos, porém, que um e outro tenham errado. Ainda assim, esta, como
as anteriores accusações, não justificava que, com a queda do Ministério, se inaugurasse outra situação política.
Para isto era preciso que houvesse outra causa. E, de facto, havia, porque, si
é certo que, sem a iniciativa dos liberaes, ainda continuaria por algum tempo o
provisório das regências electivas, também o é que, quando d. Pedro II foi elevado
ao throno, a posição dos partidos ficara invertida.
O partido liberal, que, durante a menoridade, precipitara as reformas democráticas mais adeantadas, fazendo na realidade um ensaio da Republica, não era o
mais apto para encaminhar, em seus primeiros surtos, a política do segundo reinado.
A lucta entre os que estavam em campos oppostos ainda era pelo triumpho
definitivo de um destes dous princípios: o da autonomia local e o da centralização;
o primeiro tradicional aspiração dos vencedores, o segundo idca capital do programma dos vencidos.
E, sabido que a centralização era uma condição de existência para a Monurchia, claro é que o liberalismo tinha os seus dias contados.
A confusão durou pouco, como pouco duraria egualmcnte o engano dos conservadores, julgando-se necessários.
Menos de trez annos depois, teriam de deixar, a contragosto, o poder, porque
não estava no interesse do throno, collocado acima dos partidos, dissolver um em
proveito do outro.
Seria com o equilíbrio dos dous, amansados, conforme disse Sousa Carvalho, (55)
nas alternativas da adversidade, que o monarcha procuraria consolidar o seu poder
pessoal, do qual se não quiz, entretanto, utilizar para fazer política estrictamente
dynastica, cortejando o clero, os grandes proprietários e as forças de terra e mar.
Para elle "a Monarchia devia existir por si só, sem trocar serviços, sem fazer
favores, sem crear apanágios e vassallagens. . . Devia existir somente enquanto
fosse uma aspiração nacional, uma necessidade sentida por todos, e não defendida
por monopólios espirituaes, muralhas de baionetas ou feudos territoriaes ". (66)
(55) Visconde de Sousa Carvalho, A Historia das Dissoluções da Câmara dos Dufrulados.
(56) J. Nabuco, op. cit., vol. III, pag. 393.

III

Nova orientação política: o Conselho de Estado; a lei de 3 de Dezembro
de 1841; a dissolução da Câmara dos Deputados em 1842
Com a queda do Ministério de 24 de Julho de 1840, mudou inteiramente a
situação política do paiz, sendo retomada a orientação seguida pelos reaccionarios
de 1837 ; mas desta vez em condições differcntes, porque existiam, — sobrepostos
aos partidos liberal e conservador —, dous novos factores com que era preciso contar:
a facção áulica, que tanto perturbou a formação e a vida dos gabinetes até 1848, e o
poder omnimodo da Coroa, que teria de subsistir até á deposição da realeza.
A organização do Ministério de 23 de Março de 1841 mostra como se haviam
tornado poderosos esses factores : nomeados, por preferencias pessoaes do joven
soberano ou de seus conselheiros Íntimos, cinco dos ministros, embora esposando
idéas antiliberaes, não estavam arregimentados entre os conservadores. Estes só
tinham, partidariamente, um representante naquelle ministério : o ministro da
Justiça, Paulino José Soares de Sousa, (57) que foi um dos mais competentes e
capazes de nossos homens de governo.
Quanto aos outros : ^
O ministro do Império, Cândido José de Araújo Vianna, (68) era considerado
pessoa do Paço, depois que fora professor do imperador menino ; o da Fazenda
Miguel Calmon du Pin e Almeida, (59) que tinha sido ministro duas vezes antes do
7 de Abril e pertencera ao ministério de 19 de Septembro de 1837, Ministério das capacidades, já era senador e se libertara dos vínculos de partido, com relativa independência em suas attitudes ; o da Guerra, José Clemente Pereira, que tivera o papel
de maior evidencia no fico, soffrera as agruras do exílio logo após a Independência
e fora ministro duas vezes no tempo de d. Pedro I, havia divergido pouco antes dos
conservadores para accompanhar os maioristas; o da Marinha, Francisco Villela
Barbosa, (60) fazia rancho á parte, na expressão de Ottoni, sendo um sobrevivente
do primeiro reinado, a que servira, nos mais altos postos da política e da administração, desde o seu alvorecer até á sua catastrophe final ; e o de Extrangeiros, Aureliano de Sousa Oliveira Coutinho, vinha do ministério passado, pretendendo ser
o árbitro da política nacional, em sua nova phase, como inspirador da camarilha
palaciana. O incidente occorrido quando o Ministério prestou juramento, segundo o
estylo, nas mãos do imperador, é typico : (gl)
« Introduzidos os Ministros na sala dos despachos, e sentados á mesa
presidida por Sua Magestade, pediu Aureliano venia e requereu que seu
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Visconde 'de Uruguai em 1854.
Visconde e marquez de Sapucahi em 1854 e 1872.
Visconde e marquez de Abrantes em 1841 e 1854.
Visconde e marquez de Paranaguá em 1824 e 1826.
Pereira da Silva, ojb. cit., vol. I, pags. 55 e 56.
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ermão Saturnino de Sousa, cuja nomeação de presidente do Rio Grande do
Sul considerava approvada, fosse admittido ao despacho e recebesse instrucções, que lhe deviam ser transmittidas, no tocante ao governo da província.
Annuiu immediatamente o imperador. Aureliano levantou-se, saiu da
sala e voltou de prompto, accompanhado por Saturnino, que tornou assento
entre os membros do gabinete. Posto que surprchendidos, não ousaram os
ministros articular protestos contra o acto practicado. Desvancccu-lhcs,
todavia, Araújo Vianna as apprehensões declarando que não estava ainda
assignado o decreto de Saturnino, e nem redigidas as instrucções que lhe
deviam ser transmittidas.
Pedia-lhe, portanto, que no dia seguinte, em sua casa ou na Secretaria
do Império, o procurasse para se entenderem regularmente. Retirou-se Saturnino de Sousa da sala dos despachos, e encetou o Ministério suas relações
com Sua Magestade. »
Ao contrario do que, em geral, se tem affirmado, a harmonia no seio do gabinete
era mais apparente do que real. Cada um dos ministros, cioso de sua liberdade de
acção, demonstrava, vez por outra, as mais fundadas prevenções contra as tendências
absorventes de Aureliano Coutinho, que jamais conseguiu impor aos collegas sua
ambicionada preponderância. Havia, porém, um ponto em que todos estavam accordes : era no combate sem tréguas ao liberalismo. E de sua harmonia de vistas
neste^particular provieram, alem de muitas medidas vexatórias, o restabelecimento
do Conselho de Estado, a votação da lei de 3 de Dezembro de 1841 e a dissolução
da Câmara dos Deputados, actos que os conservadores defendiam na esperança de
se perpetuarem nas posições officiaes, a salvo de surprezas, sem imaginar ainda que,
durante o regime monarchico, seria o imperante, — pairando nas sombrias regiões
do poder supremo —, quem decidiria, em ultima analyse, da sorte dos partidos.
Entre nós, o embryão do Conselho de Estado está no decreto de 16 de Fevereiro
de 1822, que convocou o Conselho de Procuradores Geraes das Províncias, reunido
nesta Capital, pela primeira vez, em 2 de Junhodaquelle anno, e cujas attribuições
eram : a) acconselhar o príncipe d. Pedro, todas as vezes que lhe fosse recommendado, nos negócios mais importantes e difficeis ; 6) examinar os grandes projectos
de reformas administrativas que lhe fossem comtnunicados ; c) propor as medidas
e planos que parecessem mais urgentes e vantajosos ao bem do Reino-Unido e do
Brasil ; c?) advogar e zelar cada um de seus membros pelas utilidades de suas respectivas províncias.
A presidência deste Conselho competia ao príncipe regente c delle faziam parte,
além dos procuradores escolhidos pelos eleitores de parochia, os ministros, com
voto. («)

(62) Todas as actas de suas sessõss se encontram nas Publicações do Archivo Nacional,
vol. XVIII. Sobre este Conselho vide, entre outros, Rocha Pombo, of>. cit., vol. VII, pags. 669 a
675, c A. Tavares de Lyra Reunião dos Procuradores Ceraes das Províncias do Brasil, já citado.

— 25 —
Foi extincto por carta de lei da Assembléa Constituinte, de 20 de Outubro de
1823, na qual se declarou que " procuradores dos povos eram unicamente os seus
respectivos deputados, em o numero que a Constituição determinasse ", accrescentando-se que, " enquanto a Constituição não decretasse a existência de um Conselho do imperador, eram tão somente conselheiros de Estado os ministros ".
No projecto de Constituição apresentado áquella assembléa cogitou-se da
creação desse Conselho, sob a denominação de Conselho privado, composto de conselheiros, que seriam nomeados e poderiam scr'dispensados ad nutwn do monarcha. (IJ)
Dissolvida a Constituinte em 12 de Novembro, foi, por decreto do dia seguinte,
crcado nosso primeiro Conselho de Estado, com dez membros effectivos, incluídos
neste numero os ministros, Conselho que teve o encargo de elaborar o projecto da
Constituição de 25 de Março de 1824, e no qual também se tractariam os negócios de
maior monta, nos termos do referido decreto.
Eis como ficou composto :
João Severiano Maciel da Costa. (64)
Luiz José de Carvalho e Mello. (65)
Clemente Ferreira França. (66)
Mariano José Pereira da Fonseca. (")
João Gomes da Silveira Mendonça. (68)
Francisco Villcla Barbosa. (69)
José Egydio Alvares de Almeida. (70)
Antônio Luiz Pereira da Cunha. (n)
Manuel Jacintho Nogueira da Gama. (72)
José Joaquim Carneiro de Campos. (73)
A Carta constitucional do Império manteve o Conselho de Estado com dez
conselheiros vitalícios, excluídos os ministros, regulou as condições de investidura
de seus membros, definiu a sua responsabilidade e ampliou as suas attribuições,
prescrevendo os casos em que sua audiência seria obrigatória. (74) Nada disso, porém, foi objecto de leis complementares ou regulamentos espcciacs, donde tornar-se
um apparelho manco e sem efficiencia practica.
(63) Arts. 180 a 186 do projecto de Constituiçãlo nos Annaes Já Constituinte, sessão de 1° de
Septembro de 1823.
(64) Visconde e marquez de Queluz em 1824 e 1826.
(65) Visconde de Cachoeira em 1824.
(66) Visconde e marquez de Nazareth em 1824 e 1826.
(67) Visconde e marquez de Maricá em 1824 e 1826.
(68) Visconde do Panado e marquez de Sabará em 1824 e 1826.
(69) Visconde e marquez de Paranaguá em 1824 e 1826.
(70) Visconde e marquez de Sancto Amaro em 1824 e 1826.
(71) Visconde e marquez de Inhambupe em 1824 e 1826.
(72) Visconde, conde e marquez de Baependi em 1824, 1825 c 1826.
(73) Visconde e marquez de Caravellas em 1824 e 1826.
(74) Arts. 137 a 144 da Constituição de 25 de Março de 1824.
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Desappareceu em virtude do art. 32 do Acto addicional, de 12 de Agosto de
1834, sendo provável que a principal causa de sua extincção fosse a indicada por
Uruguai : (76)

-

97 _
^<

E como o art. 25 daquelle Acto dispunha que,
" no caso de duvida sobre a intelligencia de algum artigo desta reforma, ao
poder legislativo geral compete interpreta-lo".

. . . "os conselheiros de Estado do tempo do sr. d. Pedro I não podiam
servir com proveito, por bastante tempo, depois do 7 de Abril. Estou persuadido de que o pessoal do Conselho de Estado concorreu para a sua suppressão. Uma corporação composta de creaturas de um reinado não pode
servir á reacção que lhe poz termo e dar conselhos, que inspirem confiança
e dêem força moral aos actos do novo poder. A Regência ouvia o Conselho
de Estado, mas por formalidade, e quando a Constituição o exigia expressamente. Os verdadeiros conselheiros eram extra-officiaes e, para me servir
da expressão da moda, eram os homens da situação."
Outra fosse a organização desse Conselho e talvez se não houvesse pensado em
sua extincção, apesar da corrente radical que, entre os liberaes, a pleiteava para
cercear, e mesmo annullár, as expansões do poder moderador. (re)
O que não padece duvida é que, por occasião da Maioridade, estava generalizada a convicção de que era necessário restaura-lo. As divergências entre os dous
partidos consistiam apenas na fôrma de seu restabelecimento, na delimitação da
esphera de sua competência, na vitaliciedade de seus membros, na fixação do numero destes, nas responsabilidades decorrentes dos conselhos dados ao soberano.
" Entendiam os liberaes que o próprio Governo podia crea-lo, independente de
medida legislativa. Pensavam os conservadores que assim se amesquinharia a instituição, reduzindo-a a simples corpo secundário, quasi sem funcções no apparelho
da administração e do governo. " (77)
Os primeiros eram evidentemente contradictorios, porque, ao mesmo tempo
que opinavam pela sua creação mediante acto do Obverno, sustentavam a inconstitucionalidade de qualquer lei que o instituísse, sob a allegação de que, si, para
extingui-lo em 1834, fora necessária uma reforma constitucional, outra era egualmente necessária para restabelece-lo em 1841 ; mas essa contradicção é explicável :
creado por um acto do Governo, outro poderia dissolve-lo ; seria um órgão sem autonomia e de existência precária.
fará os conservadores, que buscavam nelle mais um ponto de apoio, similhante
solução não convinha e era contra-indicada. Impugnaram-n'a corn o maior vigor e
foram lógicos em suas opiniões, não hesitando ante os embaraços constitucionaes.
Ao se discutir o Acto addicional, fora proposta a extincção do poder moderador e
do Conselho de Estado. Uma cousa era ccrollario da outra, havendo manifesta
incoherencia em manter o primeiro, supprimindo o ultimo.
(75) Ensaio sobre o direito administrativo, tomo I, nota á pag. 238.
(76) Theophilo Ottoni e João Baptista de Moraes, op. cit.
(77) Rocha Pombo, o£>. cit., vol. VIII, pag. 574.

forçaram essa interpretação e votaram a lei, que, no ponto de vista doutrinário, era
absolutamente defensável. (78)
Dest'arte restabelecido, o Conselho de Estado, — cujas consultas são copiosa e riquissima fonte de saber jurídico —, se transformou, no correr dos annos,
n'uma grande força oligarchica alliada do throno, mas, como o Senado vitalício,
assembléa notabilissima pela aristocracia do patriotismo e do talento de seus
membros.
A lei que restaurou o Conselho de Estado é de 23 de Novembro de 1841, e dez
dias depois, em 3 de Dezembro, era promulgada a que alterou o Código do processo
criminal de 1832 e modificou sensivelmente nossa organização judiciaria, com o
fim, — dizia-se —, de armar a auctoridade contra a revolução.
Poucos actos legislativos do parlamento do Império tiveram tão funda repercussão em nossa vida política e social como esse, que legitimou o arbítrio do poder,
ou melhor, a dictadura' dos governos.
Trez annos depois de votado, começou-se a pedir sua reforma para libertar a
sociedade de sua excessiva tutela, sendo que algumas das iniciativas nesse sentido
partiram de Bernardo de Vasconcellos e de conservadores filiados á sua eschola. (70)
Em 1854, o conselheiro Nabuco de Araújo, ministro da Justiça, lavrou sua
condemnação nestas poucas palavras : (80)
« Si ha um principio cognoscitivo para demonstrar que uma lei carece
de reforma, é que ella agrada a todos os partidos, quando se acham no poder,
e desagrada a todos, quando se acharia na opposição. »
Idêntica era a linguagem de todos os grandes espíritos daquelle tempo, mesmo
de muitos que se serviram dessa lei para anniquilar as conquistas democráticas da
Regência : no consenso quasi unanime da nação, já não passava de um instrumento
repudiado de prepotência e oppressão, de violência e despotismo, de que se aproveitavam, alternadamente, os partidos, preterindo a ordem jurídica, que não comportava mais a noção de governos com o direito discrecionario de mandar e povo
com o dever humilhante de obedecer passivamente.

('8) Sobre o Conselho de Estado, seus antecedentes e sua organização convém ler o visconde
de Uruguai, op. cit.. e J. C. Sousa Bandeira, O que f oi o Conselho de Estado no Império e o <,ue frd*
Ser na Republica, conferência realizada na Bibliotheca Nacional em Novembro de 1916, e publicada
em seu livro Evocações e outros escriplos, pags. 127 e seguintes.
(79) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, pag. 196.
(80) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, pag. 199.
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Contudo, sua reforma,—attingindo á estructura fundamental da obra primitiva —, só se consummou em 1871.
Até então fizeram-se apenas retoques parciacs pelo systema usado por Eusebio de Queiroz — o das carretilhas — : cada alteração isoladamente e em projecto distincto. (81)
E isto prova que Aurelino Leal, —para quem ella foi um freio de formidável
resistência contra a indisciplina e as fermentações da epocha —, tinha toda razão
quando escreveu em consciencioso estudo: (82)
« A Historia tem de julgar a reforma de 1841 atravez da orientação
dos dous partidos que se bateram pró e contra ella, examinando, sobretudo,
até onde foi a sinceridade ou a paixão dos dous, em comparação com o
estado do paiz no momento em que a Assembléa Geral a fez passar. »
As leis a que nos referimos, já precedidas das de 12 de Maio de 1840, interpretando o Acto addicional, e de 18 de Septembro de 1841, declarando de livre
nomeação os vice-presidentes das províncias, removeram todos os obstáculos de
ordem legal que embaraçavam o Governo em sua política de reacção.
Mas ainda restava uma grande ameaça : a Câmara eleita em Outubro do anno
anterior, sob o Ministério da Maioridade, que era hostil á nova situação e cuja dissolução o monarcha escrupulizava em decretar. Escrupulizava em decretar, e
talvez se recusasse a faze-lo, si os liberacs não tivessem enveredado, imprudentemente, pelo caminho das agitações revolucionárias, que, afinal, lançariam S. Paulo
e Minas no brazeiro da guerra civil.
Em fins de Abril, reuniu-se o Parlamento em sessões preparatórias; e os primeiros actos da Câmara, relativos ao reconhecimento de poderes dos candidatos
diplomados, tiraram a toda gente quaesquer illusões sobre o desfecho da lucta que
se ia travar entre ella e o gabinete : uma ou outro teria de desapparecer. O espirito
publico sobresaltoü-se ante os boatos aterradores de revoltas e o conselho de ministros, disposto a não capitular ante o partidarismo faccioso, precipitou, acertada
e corajosamente, a solução da crise, dirigindo ao imperador uma representação
em que solicitava que fosse dissolvido o ramo temporário do poder legislativo : (83)
" por que, nascido da fraude, não representava a opinião do paiz;
por .que a salvação do Estado o exigia".
O primeiro destes fundamentos era de todo procedente, conforme já vimos
em outra parte, e o segundo fora invocado em respeito á Constituição, que, con-

(81) J. Nabuco, o£>. cit., vol. I, pags. 118 e 269.
(82) Historia Judiciaria do Brasil, no Dicc. do Inst. Hist. Brás., vol. I.
(83) Encontra-se essa representação, integralmente reproduzida, na Organização e Programmas
Minisieriaes ; em Pereira da Silva, of>. cit. ; em J. Baptista de Moraes, of>. cit. \ em A. Tavares
de Lyra, Regimen Eleitoral dç Brasil, cit. ; etc.
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ferindo ao poder moderador o direito de dissolver a Câmara, pelo n. V do seu
art. 101, subordinou o exercicio desse direito a uma condição : nos casos em que o
exigir a salvação do Estado.
Si, porem, a hypothese constitucional se verificou alguma vez durante o segundo reinado, foi naquella occasião, porque os exaggeros pouco reflectidos do liberalismo ardente e generoso poderiam arrastar a nação, como succedera depois
de 1831, a graves perigos e arriscadas aventuras, cujo preço seria talvez a perda de
nossa unidade politica.
Deferida a representação do gabinete e dissolvida a Câmara, o partido conservador, — batidos os insurgentes de S. Paulo e Minas, montada a machina eleitoral
nas províncias e perseguidos ou esmagados todos que não partilhavam suas crenças
—, quiz governar sem o concurso do validismo imperial, que lhe fazia sombra. E,
como Paulino de Sousa era dos seus e Villela Barbosa, velho e doente, Araújo
Vianna, sem estímulos, José Clemente, accommodaticio, e Miguel Calmon, com
suas preoccupações mundanas, não lhe creariam difficuldades, voltou-se contra
Aureliano Coutinho, que era um luctador de fibra, e desferiu-lhe successivos golpes:
ataques tendenciosos na imprensa, demissão de seu ermão Saturnino Coutinho
da presidência do Rio Grande do Sul, para que Lima e Silva accumulasse o
exercicio dos cargos de presidente e commandante das armas, derrota do mesmo
Saturnino na província do Rio de Janeiro, em cuja representação não entrou, occupando apenas o terceiro logar entre os supplentes, apesar de ser candidato official,
accusações formaes na Câmara dos Deputados, a propósito do tractado de commercio celebrado corri a Inglaterra em 17 de Agosto de 1827. Aureliano transigiu
enquanto poude ; mas em 16 de Janeiro de 1843 resolveu pedir sua exoneração,
provocando a retirada de todo o Ministério, dividido por incompatibilidades pessoaes, conforme confessou Paulino de Sousa, ex-titular da pasta da Justiça, em
discurso de 24 daquelle mez e anno : (84)
« As causas que originaram a crise ministerial que produziu a dissolução do gabinete, da qual, acabamos de ser tcstimunhas, não são de muito
recente data. Existiam entre alguns membros do dicto gabinete desconfianças reciprocas relativas a pontos de lealdade de uns para com outros.
D'ahi nascia uma desintelligencia sensível e funesta, da qual devia necessariamente resentir-se o serviço publico, e que devia influir sobre o estado
da Câmara e do p a i z . . . »
Foi na successão do gabinete de 23 de Março de 1841 que o imperador quebrou,
pela primeira vez, a linha de conducta que vinha seguindo de nomear livremente
seus ministros, para incumbir Honorio Hermeto Carneiro Leão (86) de organizar
o Ministério de 20 de Janeiro de 1843.
(84) Tito Franco, o[>. cit., pag. 21, e Mello Mattos, of>. cit., pag. 66.
(85) Visconde, conde e marquez do Paraná, em 1852, 1853 e 1854.
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Tal resolução parecia uma homenagem ás boas normas do regime parlamentar,
por ser o organizador do novo gabinete um dos mais prestigiosos chefes do partido
conservador.
Parecia, mas não era, porque, embora desavindos, todos os ministros, exceptuado o de Extrangeiros, continuavam a merecer o apoio da Câmara e, si consultados seus leaders, aconselhariam a recomposição ministerial, idéa que, suggerida
pelo próprio Carneiro Leão, fora repellida pelo soberano. (86)
Da fórmula adoptada só umeffeito resultou : permittir que se constituísse um
gabinete characterizadamente partidário, nitidamente conservador, mas de cuja
acção administrativa, improficua e estéril, nada ficou.
Foi um Governo sem relevo, que nenhuma gloria accrescentou ás que tinham
feito do futuro marquez do Paraná uma das mais fortes individualidades da
política nacional.
Felizmente para elle, outros ensejos se lhe deparariam, engrandecendo a fascinação e o brilho de seu nome, até que lhe fosse confiada a presidência do Conselho
em 1853, posto onde conquistaria, em definitivo, um dos primeiros logares entre
os maiores estadistas do Império.
Por que caiu o Ministério de 20 de Janeiro, sendo, como era, um ministério
parlamentarmente forte ? Por uma divergência com o monarcha, que se oppoz á
dispensa de Saturnino Coutinho do cargo de inspector ,da Alfândega desta Capital.
E' episódio que convém narrar.
Em 10 de Novembro fallecêra Feijó, que era senador pela província do Rio
de Janeiro, sendo marcada para 14 de Janeiro de 1844 a eleição dos cidadãos, que
deviam compor a lista tríplice a ser submettida á escolha da Coroa.
Saturnino, adversário intransigente e ostensivo do Ministério, apresentou-se
candidato, em pleito renhidissimo, que deu ganho de causa á chapa ofncial :
Joaquim José Rodrigues Torres, ministro da Marinha, (87) Joaquim -Francisco
Vianna, ministro da Fazenda, e marechal Francisco José de Sousa Soares de
Andréa, presidente de Minas Geraes. (88)
Obtida a victoria eleitoral, o gabinete propoz a demissão de Saturnino e não
foi attendido. Exonerou-se, fazendo Carneiro Leão, dous mezes e alguns dias depois,
as seguintes declarações : (89)
« A causa da retirada do Ministério foi uma questão pessoal: nenhuma
havia na política, quer interna, quer externa...

(86) Vide discurso de Carneiro Leão, no Senado, a 23 de Janeiro de 1843.
(87) Visconde de Itaborahi, em 1854.

~"

O Ministério entendeu que não podia continuar a servir um chefe de
repartição de fazenda, que era inteiramente opposto á sua política, e que
por algum motivo occulto era inimigo pessoal da administração.. .
Era de suppôr que se reputasse revestido de uma alta confiança, é um
dos elementos fortes para a administração... A administração que entrava
apresentar-se-ia com muito mais força representando a confiança da Coroa.
si esse empregado fizesse parte delia. Esse empregado, posto fora da administração, necessariamente seria um embaraço para ella. A administração
sabe muito bem o que são os cortezãos, os áulicos...»
Decorridos mais de vinte annos, o imperador commentou estas declarações : (9n)
« Entendi que a demissão era injusta, e pelo modo por que o Carneiro
Leão insistiu entendi que, si cedesse, me reputariam fraco. Ninguém influiu
no meu espirito para assim proceder, e depois que meu character foi conhecido eu teria accedido, mesmo porque a experiência me tem provado que
os vaivéns políticos reparam em mais ou menos tempo os actos injustos
que o r i g i n a m . . . »
Acceito que o monarcha não tivesse cedido no caso de que se tracta por uma
questão de amor próprio, para que o não reputassem fraco, nem por isto é menos
exacto que os conservadores caíram em 1844 por vontade sua, e que elle, em quatro
annos, invertera duas vezes a situação dos partidos, á revelia e na ausência das
Câmaras, corn flagrante violação dos princípios cardeaes do regime parlamentar.
E o facto suscitou acerbas criticas, trazendo á baila a discussão do que se convencionou chamar o imperialismo, que teve no segundo reinado duas phases distinctas : uma, que vai até á creação da presidência do Conselho, em 1847; outra,
que se prolonga d'ahi até á implantação das instituições republicanas.
Na primeira, o imperante, ainda no verdor dos annos, agiu muitas vezes suggestionado pelos que com ejle privavam em maior intimidade; na segunda, isolandose na aridez affectiva de que propôsitalmente se rodeara, exerceu o poder pessoal sem
insinuações extranhas, com plena consciência do papel histórico que lhe coube
desempenhar na formação da nacionalidade.
Temos a prova deste asserto em duas de suas notas ao livro de Tito Franco. (91)
Este escrevera :
«Subindo ao poder por mero capricho de imperialismo, o partido
conservador sustentou-se enquanto cifrou exforços no extermínio de seus
adversários. »

(88) Barão de Caçapava, em 1858.
(89) Tito Franco, o/b. cit., pags. 21 e 22. Todas as declarações de Carneiro Leão, constantes
do discurso proferido no Senado, a 13 de Maio de 1844, estão transcriptas, na integra, na Circular
cit., de Theophilo Ottoni.

(90) Notas ao livro de Tito Franco, cit., na Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 77, pag. 262.
(91) Vide esse livro, pags. 18 e 23, e Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 77, pags. 261 e 263.

— 32 —
Elle observou :
« Si o imperialismo não é o imperador, mas o partido que se serviu da
inexperiência delle, concordarei...»
Noutra passagem, Tito Franco transcrevera estas palavras do folheto A dissolução do gabinete de 5 de Maio ou a Facção áulica : (92)
« Desde 1840 se tem querido inculcar que a Coroa perde de sua força
e dignidade sempre que se conforma com a opinião das Câmaras, tanto na
organização como na dissolução dos ministérios... O direito de nomear e
demittir ministros, conferido pela Constituição ao poder moderador, não
é absoluto, como nenhum outro. »
E elle ponderou :
« Não é absoluto, mas existe; e eu procurava sempre indicar os que me
pareciam reunir as qualidades precisas ao bom desempenho das obrigações
das respectivas pastas. Depois da creação da presidência do Conselho, que
eu approvei muito, sobretudo si se tivesse adoptado o regulamento, que
unificasse o pensamento político do Ministério no seu presidente, e ainda
mais resguardasse de alheias interpretações a minha intervenção inevitável
nos actos do poder executivo, que procura cada dia mais distinguir a convicção da fraqueza, para não abusar desta inscientemente, tenho me esmerado em exercitar a attribuição do poder moderador de modo a evitar a
accusação de que não attendo á opinião das Câmaras. »
Concedida a demissão collectiva do Ministério de 20 de Janeiro de 1843, foi
convidado o então visconde de Monte Alegre (93) para organizar o que lhe devia
succeder; mas Monte Alegre, solidário com Carneiro Leão, em seu gesto de independência e altivez, recusou a incumbência, para não trahir o partido "que o contava no numero de seus directores e insistia no ultimatum imposto á Coroa de
escolher entre os ministros e o inspector da Alfândega". (94)
(92) Este folheto não trazia o nome de seu auctor e foi attribuido a diversos políticos. Ottoni c
Tito Franco suppunham ser de Carneiro Leão. Tal foi a sensação por elle produzida que Alves Branco,
ministro da Fazenda do gabinete de 22 de Maio de 1847, anno em que foi publicado, julgou conve-niente mandar contrapor-lhe replica immediata num outro folheto intitulado A of>f>osição e a coroa,
também anonymo (Ottoni, Circular, cit.). Presentemente se sabe que o primeiro foi escripto por Firmino Rodrigues Silva e o segundo por Francisco de Salles Torres Homem, posteriormente senadores
(vide Sacramento Blake, Diccionario Bibliographico, e Jornal do Commercio, ed. do centenário, pagina 230).
Estes dous folhetos são dignos de leitura e meditação : esclarecem muitos pontos da historia
política da epocha.
(93) José da Costa Carvalho, barão, visconde e marques de Monte Alegre, em 1841, 1843 e 1854,
(94) Mello Mattos, of>. cit., pag. 104.
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Essa attitude dos conservadores levou o imperador a recorrer a Almeida
Torres, (96) que, arredado da actividade política desde 1833, a ella retornara
depois da Maioridade para ser conselheiro de Estado, deputado, ministro e senador.
Torres fora presidente de S. Paulo até Janeiro de 1843, e na sessão legislativa
daquelle anno proferira violentíssimo discurso, profligando a revolução e instando
pela severa punição dos crimes dos rebeldes. Não é, portanto, de presumir que
tivesse a intenção de governar com os seus velhos adversários.
Mas, recebido de lança em riste pelos partidários do gabinete demissionário e
não constituindo os palacianos sinão um pequeno grupo de chefes sem soldados, encontrou-se na dura contingência de procura-los e de ganhar sua collaboração á custa
de uma amnistia ampla a todos que haviam empunhado armas sediciosas em 1842.
A decretação dessa amnistia, em 14 de Março, e a nomeação de Aureliano
Coutinho para presidente da província do Rio de Janeiro, em começo de Abril,
importavam num cartel de desafio ao partido que renunciara o poder, e este,
reunida a Assembléa geral a 3 de Maio, enfrentou sem temor o Governo, que
respondeu, a 24 do mesmo mez, com a dissolução da Câmara.
Na véspera, completara-se com os senadores Hollanda Cavalcanti e Manuel
Antônio Galvão a organização do Ministério, composto primitivamente de Almeida
Torres, Alves Branco, Ferreira França e Jeronymo Coelho.
A conseqüência da alliança de Almeida Torres com os liberaes foi a execução
de um programma para que Alves Branco, ministro da Fazenda, achou a fórmula
precisa no verso de Vergilio parcere subjectis et debellare superbos, o qual,— applicado
aos acontecimentos do tempo —, tinha esta significação : os liberaes, que, derrotados e proscriptos, não haviam cessado de acclamar o rei, seriam amparados ; e os
conservadores, que, acastellados no Conselho de Estado e no Senado, se mostravam
arrogantes, soffreriam o justo castigo de seu desmedido orgulho. (96)
Não nos cumpre estudar os actos desse gabinete, em cujo activo avultam a
pacificação do Rio Grande do Sul, a transigência do liberalismo com as leis reaccionarias votadas de 1840 a 1843 e o isolamento do espirito de rebellião, que, circunscripto a Pernambuco, alli fez sua ultima explosão em 1848, sendo, por fim, jugulado.
Devemos, porém, assignalar que, em muitos desses actos, se descobrem indícios
seguros de que d. Pedro II já tinha vontade própria e, certa ou erradamente, acalentava a esperança de submetter os partidos á omnipotencia de seu poder, afim de
que, — confinados no terreno da lealdade e do devotamento ao throno —, vissem
na Coroa intangível um symbolo de concórdia, um abrigo da ordem, um refugio da
liberdade, uma fonte inexgottavel de clemência, um manancial perenne de beneficio
para a pátria.
(95) José Carlos Pereira de Almeida Torres, visconde de Macahé, em 1847.
(96) Sobre este Ministério, o de 2 de Fevereiro de 1844, convém ler, entre outros estudos interessantes, Mello Mattos, Ottoni e Nabuco, of>. cii.
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Casamento
O que prepondera, quasi sempre, nas allianças matrimoniaes dos soberanos é
o interesse politico, é a convenienia dynastica.
D. Pedro II não fez excepção á regra. Declarado maior, resolveram seus conselheiros dar-lhe, desde logo, uma companheira na vida, e na escolha dessa companheira não foi consultado seu coração.
Dictaram-n'a unicamente as altas razões do Estado.
E como só na Europa era possível encontrar, na linhagem dos reis, uma senhora
que se assentasse no throno, ao seu lado, commissionou-se Bento da Silva Lisboa (97)
para procurar, — de preferencia entre as princezas da casa reinante da Áustria, a
que pertencera sua mãe, d. Maria Leopoldina —, quem devesse ser a imperatriz
brasileira.
Mal succedido em Vienna, Bento Lisboa volveu suas vistas para a corte das
Duas Sicilias, a conselho de Metternich, com cujo concurso sua missão foi alli coroada de completo êxito. (98)
'Entaboladas e ultimadas todas as negociações necessárias, effectuaram-se, a
30 de Maio de 1843, na cidade de Nápoles, capital daquelle reino, os esponsaes do
monarcha, representado pelo conde de Syracusa, seu futuro cunhado, com d. Teresa
Christina Maria, erma do então imperante, Fernando I I , e filha de Francisco I e
sua mulher, d. Maria Isabel de Bourbon, infanta da Hispanha.
Transportada na fragata Constituição, capitanea de uma divisão de nossa marinha de guerra, d. Teresa Christina aportou ao Rio de Janeiro a 3 de Septembro
daquelle anno, desembarcando no dia immediato e dirigindo-se á Capella Imperial
onde, com as bênçãos da Egreja, se realizaram as ultimas ceremonias de seu casamento com o imperador. (")
Até então, a vida deste decorrera monótona e triste. Entregue, antes de completar seis annos de edade, aos cuidados de extranhos, — escrupulosos e severos no
cumprimento de seus deveres, mas inaptos para assisti-lo com carinhosa solicitude
em sua orfandade—, não conhecera alegrias nem prazeres, e affeições consoladoras,
e verdadeiras talvez só tivesse tido as das ermans, órfãs como elle, e a de um preto
de alma branca, Rafael, que o estimava como filho. (10°)

(97) Barão de Cairú, em 1844. Era official maior da Secretaria de Extrangeiros e occupou por
duas vezes a pasta : em 1832 e 1846. Vide sua biographia no tomo 28 da Rev. do Inst. Hist. Brasileiro.
(98) Padre Raphael Galanti, Historia do Brasil, vol. IV, pag. 473.
(99) Sobre o casamento, a viagem e as virtudes da imperatriz, leia-se a conferência de Max
Fleiuss, no Inst.. Hist. . Brás., a 14 de Março de 1922, quando foi commemorado o centenário de
seu nascimento.
(100) Mucio Teixeira, O Imperador visto de ferio.

Vivia na solidão, encerrado na Quinta da Boa Vista, a fazer uma educação
apressada e a ouvir, de perto ou ao longe, o ruído das procellas e das convulsões
revolucionárias subsequentes á abdicação, — remate e fecho de um reinado, cujo
poente fora tincto de sangue.
Com a Maior idade foi obrigado a sair um pouco de seu isolamento e soffreu a
influencia compromettedora das cortezanices e das intrigas, que enleiam e seduzem
os poderosos.
Nesse meio viciado pela hypocrisia e pela lisonja, tudo conspirava para
perde-lo ; e, certo, teria sido um sacrificado, si os nobres instinctos e os elevados
sentimentos de que era dotado não houvessem triumphado de todas as tentações,
fazendo delle, em vez de um déspota, dominado pela vaidade e pelo orgulho, um
grande chefe de Estado, que não julgava ter direitos sobre seu povo, e sim um poder
que lhe coubera pelos acasos da fortuna e do nascimento. (101)
Foi salvo pela sua índole, naturalmente boa, conforme salientou, ainda não
ha muito, Magalhães de Azeredo, esboçando, em paginas que encantam, os traços
de sua physionomia moral. (102)
Mas a resistência de seu character ter-se-ia talvez quebrado, si, nas provações
daquella epocha, em que lhe faltava o saber de experiência feito, não houvera podido
renovar, no lar, as energias de sua alma soffredora e forte.
Esse lar, que constituirá sem amor e por entre desconfianças e apprehensões,
— porque não devia ignorar as infelicidades de sua mãe, torturada pelos desregramentos conjugaes de seu pae, e as de seu avô, victima do hysterismo doentio de
d. Carlota Joaquina, uma ambiciosa desequilibrada — , foi para elle um remanso
abençoado de tranquillidade e de ventura.
•41

Teve quatro filhos : (103)
— D. Affonso, nascido a 23 de Fevereiro de 1 845 e fallecido a 1 1 de Junho
de 1847 ;
— D. Isabel, trez vezes regente do Império, nascida a 29 de Julho de
1846, casada a- 15 de Outubro de 1864 com o príncipe Gastão de Orleans,
conde d'Eu, e fallecida a 14 de Novembro de 1921, na França ;
— D. Leopoldina, nascida a 13 de Julho de 1847, casada a 15 de Dezembro de 1864 com o duque de Saxe, e fallecida a 7 de Fevereiro de 1871,
em Vienna ;
— D. Pedro, nascido a 19 de Julho de 1848 e fallecido a 9 de Janeiro
de 1850.

(101) São palavras do próprio imperador a Victor Hugo. Vide transcripção feita por Mucio
Teixeira, of>. cit., pag. 70, In fine.
(102) Carlos Magalhães de Azeredo, D. Pedro I I .
(103) Barão de Vasconcellos, Archivo Nobiliarchico Brasileiro. Encontram-se nesse livro ligeiros
traços biographicos da Família imperial e de todos os titulares do Impsrio.
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A morte dos dous filhos varões o enlutou e abateu ; mas a f é o não desamparou
nesse transe amargurado.
Mais tarde foi que, tornando-se um mixto de pensador e philosopho, modificou
seus sentimentos religiosos, sobre os quaes ninguém disse melhor do que o eminente

V
Fim das revoluções e consolidação definitiva da ordem interna

publicista de Um estadista do Império : (104)
" .. .o imperador era, quanto á religião, um espirito emancipado, que
organizava a sua própria ; era, conciliando quantum satis os dogmas com as
hypotheses scientificas, catholico limitado, como era darwinista limitado,
e, em matéria de religião positiva, de instituições ecclesiasticas, um espirito
independente, sui júris, indifferente, posto que convencionalmente deferente, interiormente desprendido, alheio a toda ordem de preoccupações que
a sujeição religiosa suggere. Para dizer tudo, a Egreja não tinha na concepção
de Estado do imperador sinão uma parte secundaria, quasi rudimentar e
provisória, como a Religião Catholica, com os seus mandamentos e tribunaes
terrestres, não tinha em sua vida intima verdadeiro poder coercitivo.
Como ente religioso, elle dependia só e directamente de Deus : a religião
era uma questão, para elle, toda pessoal, subjectiva, entre sua consciência
moral e Deus, o Creador, cuja obra elle admirava profundamente como naturalista e astrônomo.
O imperador era, entretanto, genuinamente espiritualista, o que quer
dizer que o tronco intellectual estava preparado para, em alguma phase da
vida, brotar de repente a velha fé catholica."
E brotou, com effeito, pois foi ella, — essa velha fé catholica, a que retornam
na velhice todos a quem ella embalou na infância —, que lhe deu a resignação com
que aguardaria.
... A Justiça de Deus na voz da Historia. . .
e a serenidade de justo, com que cerraria os olhos á luz do dia.
Antes disso, porém, no período das dúvidas, — quando se sentiu vacillante em
suas crenças e desilludido da sinceridade dos homens —, foi no lar, illuminado pelas
excelsas virtudes christãs de d. Teresa Christina, — aos esplendores de cuja ternura
e bondade seu palácio mais parecia asylo de caridade do que Paço de reis —, que se
lhe depararam os maiores confortos e os melhores estímulos, para atravessar, sem
desfallecimentos, o caminho que lhe indicavam sua consciência recta e sua intelligencia esclarecida.
A família foi para elle um oásis no vasto deserto do mundo.
(104) J. Nabuco, c/5. cil., vol. I I I . nota á pag. 289.

Entre os conhecedores da nossa Historia política, passa como verdade que com
o Ministério de 2 de Fevereiro de 1844, organizado por Almeida Torres, se iniciou
no segundo reinado o primeiro quinquennio de governo liberal (1844-1848). Entretanto, isso não é rigorosamente exacto, porque, durante aquelle quinquennio, nem
sempre coube aos liberaes a posição de dirigentes : foram algumas vezes simples
collaboradores, competindo a direcção a estadistas da confiança pessoal do imperador,.que, conservando á distancia os politicos que tinham velleidades de tutela-lo,
já começava a demonstrar que seria em breve o único arbitro do destino dos
partidos.
E significativo e eloqüente o que succedeu com os trez mais illustres chefes
do partido conservador, considerado então uma espécie de reserva monarchica : Bernardo de Vasconcellos morreu sem tornar a ser ministro, Olinda só
voltou a occupar uma pasta em 1848 e Carneiro Leão, si poude realizar a política
de'conciliação em 1853, foi porque similhante política traduzia um pensamento
augusto.
Atravez dos actos practicados pelo soberano, nessa epocha, sente-se que elie
procura dispensar provisoriamente os conselhos das individualidades culminantes,
que julgam valer por si só perante a nação, afim de que esta se convença de que a
auctoridade suprema é sua, exclusivamente sua.
Depois de terminado o seu noviciado, faria o mesmo com os validos, reduzindo-os á condição de dependentes, aspirantes, como outros quaesquer, aos favores
da Coroa. (105)
Com Almeida Torres, a influencia desses validos ainda era decisiva ; e era decisiva com o apoio dos liberaes, que se conformaram com ella na esperança de que,
demolido o inimigo commum, — a oligarchia reaccionaria —, empolgariam, sem
controle, a situação. Mostram, porém, os acontecimentos do tempo como eram difficeis
as relações entre o gabinete e os seus aluados, em maioria na Câmara. A leitura dos
Annaes parlamentares é, neste ponto, suggestiva e edificante.
Em princípios de 1845, já se não dissimulavam os descontentamentos profundos
e as divergências latentes no seio do Ministério e daquella maioria, tendo bastado
um discurso de Gonçalves Martins, (106) em dias de Maio, sobre o voto de graças,
para fazer explodir a crise e provocar a retirada de trez ministros, Jeronymo Francisco Coelho, Ernesto Ferreira Franca e Manuel Antônio Galvão, sobre cuja exo-

(105) J. Nabuco, op. cil., vol. I I I , pags 554 e 555.
(106) Francisco Gonçalves Martins, barão e visconde de S. Lourenço em 1860 e 1871.
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neração Hollanda Cavalcanti, respondendo a Ferraz, ( ) deu esta curiosa explicação : (10!)
« O SR. MINISTRO DA MARINHA —• Ah ! a modificação do Ministério;
sim, senhor (movimento de curiosidade).
Senhores, devo confessar que, ou porque tresleia, ou porque muito estudo os negócios de meu paiz, eu não vejo o nosso systema constitucional
em estado normal.. .
ALGUNS SENHORES — Muito apoiado.
O SR. MINISTRO DA MARINHA — . . . mas o que posso asseverar é que
exteriormente via pequenas desintclligencias entre os ministros ; essas desintelligencias, todavia, não eram para uma separação, para uma modificação ;
outras circunstancias haveria. . . Os ministros que deram sua demissão estou
que serviram bem ao seu paiz (apoiados). A política actualmente seguida
supponho que não discrepa da política que então se seguia.
O SR. FERRAZ — Da inércia ?
O SR. MINISTRO DA MARINHA — A inércia na significação vulgar não
é nada, porém quando um mathematico fala em inércia é alguma cousa
(apoiados).
Si fosse pela vontade de falar, eu falaria trez dias, a tudo daria resposta.
Disse-se tanta cousa ! .. . Mas é preciso terminar.
O SR. FERRAZ —E as causas da modificação ?
O SR. MINISTRO DA MARINHA — O que quer mais ? Eu já as dei. Alguma desintelligencia entre os ministros havia.. . Os ministros são escolhidos
e demittidos pelo monarcha (apoiados). A política é a mesma. Que mais explicações quer que lhe dê ? Não sei.
O SR. GONÇALVES MARTINS — Queríamos as causas.
O SR. MINISTRO DA MARINHA — A Gamara julgue e entenda como
quizer. »
Das palavras de Hollanda Cavalcanti, cujos conceitos, singularidades e maneiras
ninguém mais extranhava, o que se infere é que reconhecia ao imperador o direito
de escolher e demittir livremente os ministros, sem levar em linha de conta a maioria
da Câmara.
Era um parlamentarismo vesgo; mas era o de muita gente. E, em Maio de 1845,
embora as causas da crise fossem essencialmente parlamentares, o que prevaleceu
foi a vontade do soberano, mantendo em seus postos Torres e Hollanda, incompatíveis entre si, e Alves Branco, a quem um grupo numeroso de deputados demovera
do propósito de exonerar-se.
(107) Ângelo Muniz da Silva Ferraz, barão de Uruguaiana em 1866.
(108) Annaes da Câmara dos Deputados, de Junho de 184J.

Para a pasta de Extrangeiros entrou Limpo de Abreu, sendo preenchidas interinamente as da Guerra e da Justiça.
Esse Ministério não chegou a completar-se : foi um governo de transição. Menos
de um anno depois, era substituído pelo de 5 de Maio de 1846, (1M) cuja política foi
assim definida por Fernandes Torres, ministro da Justiça, a 7 do mesmo mez, na
Câmara dos Deputados : (uo)
« . . . Aproveitarei a occasião para responder a um nobre deputado
que dirigiu ao Governo uma interpellação a respeito da sua política, assegurando ao mesmo nobre deputado que deve estar descançado de que a política
do gabinete não tem soffrido alteração ou modificação alguma. Eu estou
persuadido de que a política do gabinete de 2 de Fevereiro teve em vista a
concórdia entre todos os Brasileiros, restabelecer a tranquillidade pública
em todo o paiz, e para conseguir este fim teve sempre em vista os princípios
de justiça, a Constituição do Estado e a pontual execução da legislação do
paiz.
Estando persuadido de que este é o programma do gabinete transacto
e do actual, digo que não tem soffrido alteração ou modificação a política de
gabinete. Pode ser que nos pormenores da administração, um ou outro acto
possa parecer ao nobre deputado, ou algum outro, que estes princípios não
sejam respeitados, e em taes casos são os meus desejos e os do gabinete que
os nobres deputados apontem esses desvios dos princípios professados, pois
a administração deseja a coadjuvação das Câmaras, sem fazer differença de
lados que porventura 'existam ; e eu protesto que para seguir aquelles principies foi que acceitei a honrosa escolha que s. m. imperial se dignou fazer de
mim para a repartição a meu cargo. »
Hollanda Cavalcanti, único dos ministros que não acompanhara os seus collegas
demissionários do gabinete anterior e que se incumbira de organizar o novo, confirmou estas declarações, no Senado, a 14 do referido mez e anno : (1U)
« O Ministério provêm de uma modificação, não de uma dissolução de
administração ; tem a mesma organização e os mesmos princípios do de 2 de
Fevereiro ; quer a conciliação de todos os Brasileiros; o respeito aos direitos
de cada um ; o merecimento reconhecido em qualquer pessoa. Acceita a
cooperação de todos, sem que comtudo deixe de pôr-se em guarda com os que
o hostilizarem. Respeita os partidos, reconhece sua necessidade, mas não
sympathiza com os que pretendem o anniquilamento dos seus contrários. »
(109) Em algumas publicações, esse Ministério apparece como sendo de 2 de Maio de 1846,
mas 5 de Maio é a data de sua constituição definitiva.
(110) Annaes, vol I, pag. 27.
(111) Mello Mattos, ofi. cit., pag. 221.
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Affirmar que o gabinete adoptava os princípios do de 2 de Fevereiro e pregar,
ao mesmo tempo, a política de conciliação, que este sempre desmentira na práctica,
era flagrantemente contradictorio ; e o velho chefe liberal,'que peccava pela franqueza, se apressou em desfazer quaesquer equívocos, accrescentando :

Censurado pelos amigos, que lhe exprobrávam a nomeação de Saturnino de
Oliveira, o organizador do Ministério, Alves Branco, respondeu que esse candidato
viera do Paço, fazendo constar, na mesma occasião, aos deputados Urbano Sabino
e Coelho, recommendados pelos praieiros, e Machado de Oliveira, lembrado pelos
venda-grandes, que não conseguira que elles fossem acceitos. (115)
Assim procedendo, o illustre brasileiro expôz ás mais desrespeitosas apreciações
a pessoa do imperador, que elle mesmo teve de mandar defender num folheto celebre

<( Si a política do gabinete de 2 de Fevereiro se desviou alguma cousa
de seu principio creador, estamos em tempo de entrar no bom caminho. »
Talvez fosse sincero, porque estava muito approximado de Paula Sousa, que
desde 1845 preconizava a idéa da formação de um terceiro partido, composto de
homens moderados de uma e outra das parcialidades existentes, além de que, amigo
do poder e privando com o imperante, devia conhecer bem as suas tendências conciliadoras.
Mas, sincero ou não, faltava-lhe a necessária envergadura para practicar prematuramente uma política que prepararia homens novos para o governo, permittiria o aproveitamento de todos os capazes no serviço público e contribuiria com
proveito para a elevação da cultura e dos processos de nossos partidos, os quaes, de
1868, em deante, — balizados seus campos—, porfiavam sem se excluírem, substituiam-se sem se exterminarem.
Essa seria a grande tarefa de Carneiro Leão, o seu maior titulo de benemerencia.
E elle quem, pacificados os espíritos, " demarca um trecho decisivo de nossa Historia constitucional e centraliza-a ; enfeixa as energias do passado e desencadeia as
do futuro ; separa duas epochas ". (112)
Hollanda Cavalcanti passa como uma sombra e cai sem estrepido por discordar
da escolha de Chichorro da Gama e Ferreira Franca para o Senado, como representantes de Pernambuco, sua terra natal. Nenhum dos collegas se demitte : Fernandes
Torres é encarregado da pasta da Fazenda, entrando Lopes Gama (m) para a da
Justiça.
Essa reconstituição do gabinete
dias, elle se retira ante a colligação
depois os liberaes de S. Paulo, sendo
organização primitiva foi a seguinte

foi, porém, de pequena duração. Após cinco
da Praia e da Facção áulica, a que adherem
substituído pelo de 22 de Maio de 1847, cuja
:

Império — Manuel Alves Branco, (114) interinamente ;
Justiça — Nicolau Pereira de Campos Vergueiro ;
Estrangeiros — Saturnino de Sousa e Oliveira ;
Fazenda — Manuel Alves Branco ;
Marinha — Cândido Baptista de Oliveira ;
Guerra — Antônio Manuel de Mello.

A Opposição c a Coroa. (l16)
D. Pedro I I doeu-se com essas apreciações ; mas dellas proveio um grande
beneficio : menos de dous mezes depois assentia na creação da Presidência do
Conselho, por exigência de Paula Sousa, creação que fez empallidecer o fulgor
da estrella da camarilha palaciana, cuja influencia desappareceu, de vez, em
1848.
O programma político do Gabinete estava contido nesta passagem de um discurso do ministro de Extrangeiros : ( m )
« A política do gabinete é a mesma do Ministério de 2 de Fevereiro
(apoiados).
Sem duvida, o gabinete não terá necessidade de fazer tanto quanto fez
o gabinete de 2 de Fevereiro em seu começo para o triumpho de um principio
que pretendia sustentar, e que foi a causa principal da dissolução da Câmara
em 1844 ; mas a política é a mesma, com as modificações que as circunstancias
tornam necessárias. É a política da conciliação, a qual nós nunca rejeitamos ;
pelo contrario, fomos nós os primeiros que a iniciámos por factos e não por
palavras ; é a política da conciliação, mas não dessa conciliação dos factos
e das transacções ; é a política da conciliação dos princípios, da conciliação
que se firma por actos, legislativos e administrativos ; é a política das garantias dos direitos de todos os cidadãos brasileiros ; é a política da distribuição da justiça a todos com muita egualdade ; mas não é a política da
concessão de favores a adversários, que lhes facilitem os meios de triumpho
(apoiados). »
Este programma foi uma burla, pois os actos de reacção partidária se repetiam
a miúdo, sendo justificados por Alves Branco como dolorosos, mas indispensáveis
sacrifícios, necessários para se poder concentrar a fé política. (118)

(115) D'A dissolução do gabinete de 5 de Maio ou a Facção áulica.
S15! DÍlrst^Saturnino de Sousa e Oliveira, na sessão da Câmara dos Deputados de L de

(112) Euclides da Cunha, of>. cit., pag. 334.
Caetano Maria Lopes Gama, visconde de Maranguape em 1854.
(114) Foi o segundo visconde de Caravellas em 1854.

Junho de 1847 (vol. I dos Annaes).
(118) Mello Mattos, of>- cit., pag. 296.
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Podia Paula Sousa, nomeado ministro do Império em 20 de Julho, ser solidário
com essa orientação ? Para sabe-lo, a opposição conservadora o interpellou no dia
imrnediato.
E elle, que unia á pureza de um girondino e á fé intemerata de um romano a maior
firmeza de princípios e uma alma cerrada á ruim inspiração do ódio e das vindictas,
não trahiu seu passado.
Em dous discursos, proferidos a 22 e 27 daquelle mez, reaffirmou, sem tergiversar, leal e nobremente, todas as suas conhecidas idéas e opiniões.
Depois desse incidente, é obvio que sua permanência no governo seria necessariamente curta : em fins de Agosto, allegando motivos de moléstia, já não fazia parte
do Ministério, que, enfraquecido pela retirada de Vergueiro e Saturnino, privado
do apoio de Aureliano Coutinho e seus partidários, assoberbado de difficuldades
na política interna de Pernambuco e S. Paulo, sem maioria cohesa na Câmara e sem
a boa vontade do alto, teve de retirar-se, sendo substituído pelo gabinete de 8 de
Março de 1848, composto, a principio, apenas de quatro ministros : Almeida Torres,
presidente do Conselho, Pimenta Bueno, (119) Limpo de Abreu e Manuel
Felizardo.
y
Completou-se, dias antes de dissolver-se, com os deputados mineiros José Pedro
Dias de Carvalho e Joaquim Antão Fernandes Leão.
Como os anteriores, este gabinete se dizia conciliador, e a Fala do throno de 3
de Maio, reflectindo seus propósitos, promettia que a política interna seria de tolerância e justiça.
Esse fora também o programma dos ministérios precedentes, que o executaram
de modo diverso : Almeida Torres e Alves Branco, demolindo os adversários, Hollanda Cavalcanti, concedendo-lhes migalhas de favores, a troco de cautelosas contemporiza ções.
Havia, pois, motivos ponderosos para que se não acreditasse em suas promessas.
E, para exclarecer a situação, não duvidaram os liberaes, — por trez de seus
mais illustres e impetuosos representantes, Gabriel José Rodrigues dos Santos,
Christiano Benedicto Ottoni e Urbano Sabino Pessoa de Mello, que formavam a
commissão encarregada de redigir o projecto de resposta ao discurso da Coroa —,
em incluir nessa resposta algumas phrases, exprimindo restricções ao pensamento
do Governo.
O presidente do Conselho combateu-as com calor, combinando com o conego
Marinho a apresentação de uma emenda substitutiva, que, após demorada discussão,
foi rejeitada por 54 votos contra 40.
Embora não houvesse collocado a questão no terreno da confiança ao Governo,
o Ministério solicitou sua demissão, tendo vivido apenas, apagada e ingloriamente, •
trez mezes incompletos.

(l 19) José Antônio Pimenta Bueno, visconde e marquez de S, Vicente em 1867 e 1872.
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Naquelle momento, a opinião liberal se achava em accentuado declínio, por
causas que Mello Mattos condensou nestas criteriosas considerações : (12°)
« . . . Os cidadãos que passavam por ser órgãos e directores do partido
haviam, estando em opposição, professado doutrinas que contrastavam com
o seu procedimento á frente da administração.
Possuídos do desejo de se mostrarem homens de governo, sentindo sobre
si as justas desconfianças do paiz, queriam rehabilitar-se a todo custo.
O desejo de crearem uma posição politica estável sobrepujava nelles o
impulso da coherencia. Não se limitavam a executar as leis que tinham declarado inconstitucionaes e perigosas, enquanto continuavam a ser leis do
Estado ; mas, executando-as com o animo de conserva-las, inspiravam-se
nos mesmos princípios dos seus antecessores, freqüentemente excedendo-os.
A experiência convencia-os dos seus erros : então, pezarosos do passado,
incertos do futuro, receiando os contemporâneos, face a face com as exigências
que em todo tempo assaltam os depositários do poder social, sem o auxilio
de convicções inabaláveis, deixavam-se ir á mercê da corrente.
Nomeavam e demittiam em massa na administração e na Guarda Nacional. Removiam magistrados, prendiam sem culpa formada, processavam,
recrutavam por causa eleitoral. Intervieram f rança e directamente nas eleições
pelos seus delegados e sub-delegados de policia. Si annunciaram mais de uma
vez projectos de reforma da lei de 3 de Dezembro, notava-se com espanto
a uniformidade com que se mallograram essas fictícias tentativas. Acceitaram
logares no Conselho de Estado. Quando o visconde de Macahé convidou o
sr. conselheiro Christiano Ottoni para o seu segundo Ministério, o illustre
representante de Minas e dos princípios políticos mais radicaes da epocha
exigiu, entre outras, como condição, que fossem dispensados do exercício
nesse Conselho os membros saquaremas (é curioso o estudo dessas condições,
como amostra das modificações que havia soffrido a idéa liberal no poder).
Em outro tempo, haviam-se declarado mantenedores exclusivos das
franquezas provinciaes. Foi, entretanto, de suas mãos que as assembléas
provinciaes receberam pesados golpes. A lei de 12 de Maio permaneceu intacta : ninguém apparentou o desejo de modifica-la.
Raro foi o projecto de reforma, mais ou menos importante, que apparecesse de 1845 a 1848, que não trouxesse consigo algum artigo attentatorio
das prerogativas das legislaturas provinciaes.
Fortificou-se o veto dos presidentes. Creou-se a extravagante doutrina
de que os empregados públicos careciam de licença para funccionar nessas
assembléas.
Esta falsa posição, que um publicista exímio magistralmente explica
(J. J. da Rocha, Acção, reacção, transacção}, entregava-os sem defesa ás exi(120) Ojb. «f., pags. 370 e seguintes.
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gencias <jos seus correligionários. A força que os ministros liberaes tiravam
das leis e princípios outYora estigmatizados exigiam-n'a dclles, delles que,
para defender-se, não podiam mais invocar regra alguma.
l < n ] , i v i a , a condescendência tem limites. Si, nas vertigens da paixão
política, cada qual cuidava de assegurar como podia seus interesses de partido,
ninguém de boamente queria assumir uma responsabilidade duplamente desagradável por amor de interesses alheios.
Dahi as dissenções intestinas, o fraccionamento, as ambições illegitimas
acoroçoadas pela falta de influencia moral dos chefes. »
A insinceridade dos liberaes é um facto ; mas ha uma attenuante para elles e
vem a ser que, na composição de todos os ministérios da situação inaugurada em
1844 figuraram sempre homens partidariamente incolores, ora representantes de
elementos erradios, ora simples individualidades sem significação política.
A este respeito, Torres Homem, — que, arrependido, foi depois deputado, ministro, conselheiro de Estado, senador e dignitario do Império —, escreveu, num
pamphlcto famoso, O Libello do Povo, o seguinte tópico, confirmado por toda a
nossa Historia parlamentar :
.'
« . . . De 1845 em deante foi o Corpo legislativo tractado sem a miriima
consideração : gabinetes se compuzeram fora da sua influencia, e até sem
sciencia sua ; o ministro incumbido de o organizar propunha em palácio os
nomes daquelles com quem lhe convinha servir de accôrdo com o voto parlamentar ; esses nomes eram rejeitados ; lembrava outros, depois outros,
até que, finalmente, exgottada a longa lista dos ministros impossíveis, o governo pessoal compunha um amálgama de entidades heterogêneas, onde apenas
um ou outro liberal era incluído, para que se não dissesse que o pensamento
dominante no parlamento -havia sido desattendido. »
E o liberalismo se submcttia e calava, porque o poder, mesmo limitado, lhe
era uma garantia contra velhos e tradicionaes adversários.
Exquecia-se, porem, de que suas transigencias o compromettiam no conceito
da nação, de tal sorte que, ao cair o gabinete de 8 de Março, entre os liberaes só
restava Paula Sousa para receber a sua herança.
Acceitou-a com desanimo, organizando o Ministério de 31 de Maio, durante
o qual, ferido.por ingratidões e perfidias, carregou, de tropeço em tropeço, a pesada
cruz com que deveria subir ao seu calvário.
Foi o ultimo presidente de Conselho da situação inaugurada por Macahé.
A 29 de Septembro do mesmo anno (1848) estava formado o gabinete conservador,
presidido por Araújo Lima : ( m )
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t Estrangeiros — Pedro de Araújo Lima, presidente do Conselho;
Fazenda — Joaquim José Rodrigues Torres (nomeado em 6 de Outubro,
até quando serviu interinamente Pedro de Araújo Lima);
Marinha — Manuel Felizardo de Sousa e Mello;
Guerra — Manuel Felizardo de Sousa e Mello, interino.
Este Ministério soffreu várias modificações : a 23 de Julho de 1849, foi nomeado
ministro da Marinha Manuel Vieira Tosta, (122) passando Manuel Felizardo a titular effectivo da Guerra; a 8 de Outubro do mesmo anno, retirando-se Pedro de
Araújo Lima, foi nomeado Costa Carvalho para a presidência do Conselho, entrando para a pasta de Extrangeiros Paulino José Soares de Sousa; a 11 de Maio
de 1852, dcmittindo-se Costa Carvalho, Eusebio de Queiroz e Tosta, assumiu Rodrigues Torres a presidência do Conselho, sendo as pastas do Império, da Justiça
e da Marinha preenchidas por Francisco Gonçalves Martins, José Ildefonso de
Sousa Ramos (123) e Zacharias de Góes e Vasconcellos, respectivamente.
A Câmara eleita para a septima legislatura estava ainda em sua primeira
sessão ordinária, quando se deu a mudança política de 1848 e, embora profundamente fraccionada, era liberal, em sua grande maioria.
Não podia, pois, dar seu apoio ao novo Ministério, que, como o de 23 de Março
de 1841 e o de 2 de Fevereiro de 1844, se organizara por um golpe de poder pessoal
do soberano, fora das normas do regime parlamentar. Revoltou-se contra esse golpe
e no dia 2 de Outubro votou um requerimento para que fosse incluída na ordem
do dia seguinte a proposta sobre a reforma da lei de 3 de Dezembro, convidando
Eusebio de Queiroz, ministro da Justiça, para assistir á sua discussão.
Era seu intuito trazer a debate a irregularidade com que se organizara o
gabinete; mas, tendo-se o ministro desculpado pelo seu não comparecimento, em
razão de negócios urgentes de sua secretaria, resolveu, no dia 3, quando foi recebida uma communicação do presidente do Conselho de que também não poderia
comparecer por ser necessária sua presença no Senado, apresentar uma moção de
desconfiança ao Governo, o que Ottoni fez nestes termos :
« Proponho que se passe á outra parte da ordem do dia, declarando-se
na acta que, havendo-se organizado o Ministério actual no dia 29 do mez
passado, e havendo tractado com evidente menosprezo a representação
nacional, deixando de comparecer nesta Câmara para explicar seu programma
político, apesar de ter sido convidado por duas vezes, a Câmara passa á
ordem do dia, retirando os seus convites não acceitos, e protestando contra
a desconsideração com que era tractada, e contra tão deploráveis infracções
dos princípios da Constituição. »

Império — José da Costa Carvalho ;
Justiça — Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso da Câmara;
(121) Pedro de Araújo Lima, visconde e marquez de Olinda em 1841 e 1854.

(122) Barão, visconde e marquez de Muritiba em 1855, 1872 e 1888.
(123) Barão das Três Barras em 1867 e visconde de Jaguari em 1872.
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Essa moção de desconfiança, reveladora de que o parlamentarismo, fazia victoriosamente sua marcha, foi approvada por sessenta e dous votos contra vinte
e cinco; e, mal tinha sido votada, a mesa recebeu um officio do ministro do Império,
transmittindo o decreto imperial de 5 de Outubro, pelo qual eram addiados os trabalhos legislativos para 23 de Abril de 1849.
A esse decreto se seguiu um outro, de 19 de Fevereiro desse anno, dissolvendo
a Câmara.
Estava arredado da scena o partido liberal, e os conservadores, pujantes de
força, se julgaram donos do paiz.
Era uma illusão. Desapparecêra o aulicismo, mas subsistia o poder pessoal
do monarcha, e a miragem fugitiva se dissiparia em 1853, quando Paraná desfraldou
a bandeira da conciliação.
Politicamente, o maior serviço que os conservadores prestaram, nessa phase
de seu poderio, foi a consolidação definitiva da ordem interna, objectivo collimado
por todos os governos da Maioridade.
Ao se dar esta, a revolta campeava em duas províncias : o Maranhão e o Rio
Grande do Sul.
Na primeira, a balaiada, que se originara das luctas partidárias entre os bemtevis e os cabanos, já não era, nessa occasião, uma insurreição política.
Degenerara em movimento de assassinatos e roubos, de depredações e assaltos, de saques e crimes innominaveis, a que a energia e a bravura de Caxias
puzeram termo em Janeiro de 1841, restaurando por completo a paz. (124)
Na segunda, o Rio Grande do Sul, a revolução só terminaria mais tarde, também devido á acção e aos exforços de Caxias, que, antes, pacificaria S. Paulo e
Minas, onde o pronunciamento armado dos liberaes, — abandonados pelos seus
correligionários das outras províncias —, foi promptamente reprimido.
Para esse pronunciamento serviram de pretexto a lei de 3 de Dezembro e a
que creou o Conselho de Estado; mas sua causa real está na dissolução da Câmara
dos Deputados, em 1842. Sem ella, não explodiria o despeito que fez a revolução,
cujas conseqüências, si triumphante, seria difficil medir antecipadamente. (125)
A revolta dos Farrapos foi a mais importante de quantas perturbaram o Império. (126) E, attenta a situação do Rio Grande do Sul, — provincia fronteiriça,
aberta ás incursões de todos os aventureiros dos Estados vizinhos —, a índole bellicosa de seus habitantes, insubmissos a qualquer disciplina que não fosse a das
armas, e o espirito altivo de seus filhos, acostumados á vida livre e agitada dos

(124) Vide: Rocha Pombo e Galanti, of>. cit. ; Gonzaga Duque, Revoluções Brasileiras; José
Ribeiro do Amaral, As revoluções do segundo império e a obra pacificadora de Caxias, etc.
(125) Além dos trabalhos citados na nota anterior e de outros que podem ser consultados com
proveito, devem ser lidos Revolução de 1842, do dr. João Baptista de Moraes, e Historia do movimento
político de 1842, do conego José Antônio Marinho.
(126) Em Rocha Pombo, o£>. cit., e em Alencar Araripe (tomos 43, 45, 46 e 47 da Rev. do Inst.
Hist. Brás.) encontram-se os dous melhores trabalhos sobre essa revolta.
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campos, poderia ter dado logar a um grande desastre nacional, com a mutilação
de nosso território.
Accrescia que o chefe dessa revolta, o intrépido caudilho Bento Gonçalves,
era um destemido soldado, que alliava aos seus reconhecidos méritos militares innegaveis talentos de administrador, revelados em toda a campanha e na presidência
da ephemera republica de Piratinim.
Em torno delle se reuniam valentes cabos de guerra e a flor da mocidade riograndense, cheia de vibrações patrióticas, arrastados, uns e outros, pelo seu nome
e pelos seus feitos, que chegaram a nós como que enluarados num nevoeiro de lenda. (127)
Com tal chefe e nas condições favoráveis em que, desde principio, se vinha
desdobrando a lucta, comprehende-se que os revolucionários protrahissem o seu
fim, por quasi um decennio, organizando governo, creando administração, regularizando finanças, improvisando exércitos, suscitando allianças no Prata, ganhando
batalhas, affrontando victoriosamente, innumeras vezes, as forças da nação.
Quando Caxias assumiu a presidência da província e o commando das armas,
em 9 de Novembro de 1842, o poder da rebellião era ainda immenso, dizendo Ribeiro do Amaral : (128)
" . . . a legalidade achava-se como que sitiada. Não podia contar sinão
com três cidades, ou com o terreno que os nossos soldados occupavam. Estes,
por sua vez, se haviam habituado já a ser friamente commandados por chefes
que tão freqüentemente se revesavam, tão freqüentemente que, até ahi, entre generaes e presidentes, já onze se tinham succedido desde o começo da
lucta; e, geralmente, sem darem impulso ás operações, tentando-as raramente, com pouco methodo e sem felicidade.
O effectivo das três armas era representado por 11.500 homens; reduzidos, porém, a 7.000 para combate, e, esses mesmos, disseminados por Porto
Alegre, Rio Pardo, S. Gonçalo e Jacuhi.
O grosso do exercito, no passo de São Lourenço, quatorze mezes havia
que se não movia do seu acampamento. Cavallos, tínhamos poucos, e, esses
mesmos, em péssimo estado, havendo difficuldade de se os sustentar por se
não dispor de campos. O armamento era deficiente."
Em nossas dissenções civis, Caxias — que alguém cognominou a escora de
um reinado e cujo nome é uma synthese admirável do vigor nacional nas luctas,
da Independência, nos tumultos da Regência, na pacificação das províncias após
a Maioridade, na desaffronta da honra e soberania do Brasil no extrangeiro "seguia o exemplo de antigos batalhadores: antes de combater offerecia a paz, e,
depois da victoria, tinha compaixão dos vencidos". (129)
Desta vez procedeu como sempre.
(127) Vide Mucio Teixeira, Os Gaúchos, vol. I, pags. 157 e seguintes.
(128) Revoluções do segundo império e a obra pacificadora de Caxias, já citada.
(129) Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 44.
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No dia em que se empossou do governo, dirigiu á província esta proclamação : (13°)
« Rio-grandcnses ! S. m. o imperador, confiando-me a presidência desta
província e o commando em chefe do bravo exercito brasileiro, recommendoumc que eu restabelecesse a paz nesta parte do Império, como a restabeleci
no Maranhão, em S. Paulo e Minas, e a Providencia Divina, que de mim
tem feito um instrumento de paz para a terra em que nasci, fará que eu possa
satisfazer os ardentes desejos do magnânimo monarcha do Brasil todo
Rio-grandenses ! Segui-me, ajudae-me, e a paz coroará nossos exforços. »
Mas, antes de dar inicio ás operações de guerra, dirigiu uma outra aos revoltosos, na qual se lêem tópicos dignos de rememoração por prophetizarem acontecimentos que se realizariam dentro de alguns annos : (m)
« Lembrae-vos de que, a poucos passos de vós, está o inimigo de todos
nós — o inimigo de raça e de tradição. Não pode tardar que nos meçamos
com os soldados de Rosas e de Oribe. Guardemos para então nossas espadas
e nosso sangue.
• Vede que esse extrangeiro exulta com esta triste guerra, com que nós
mesmos nos estamos enfraquecendo e destruindo.
Abracemo-nos e unamo-nos para marcharmos, não peito a peito, mas
hombro a hombro, na defesa da pátria, que é nossa mãe commum. »
Os revoltosos não o ouviram então, e elle teve de faze-los morder o chão das
derrotas.
Nunca, porém, se recusou a examinar quaesquer propostas relativas á paz,
que foi, por fim, pactuada em Fevereiro e declarada officialmente em 1° de Março
de 1845, sob as seguintes bases: (132)
« — amnistia geral e plena para todas as pessoas envolvidas na rebellião;
— isenção do serviço militar e da Guarda Nacional também para todos;
— concessão de honras inherentes acs respectivos postos a todos os
officiaes rebeldes;
— transferencia, para o patrimônio do Estado, de todos os escravos
que tinham servido como soldados da republica, assumindo o Governo imperial a obrigação de indemnizar os antigos senhores. »
Depois do movimento revolucionário do Rio Grande do Sul, veio o movimento
praieiro de 1848, em Pernambuco, o qual teria constituido, como aquelle, uma grave

(130) Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 47, pag. 57.
(131) José Ribeiro do Amaral, of>. cit., pag. 40.
(132) Rocha Pombo, op. cit., vol. V I I I , pag. 692. Esse escriptor dá, transcripta do trabalho de Alencar Araripe, e em nota á pagina citada, o que custou, em sacrifício de vidas e dinheiro,
a revolução do Rio Grande do Sul.

ameaça ás instituições monarchicas, si não houvesse sido dominado com presteza.
Di-lo Nabuco, e é verdade : (133)
« . . . Os Praieiros só tinham um programma conhecido de todo o paiz :
a'idéa retrograda da nacionalização do commercio. Essa idéa, si fosse levada
a effeito, significava o retrocesso do Brasil ao estado em que se achava antes
da abertura dos portos por d. João VI. Além dessa inscripção, não tinham
nenhuma outra cm sua bandeira.
Elles negavam com todas as forças que a revolução tivesse character
republicano, e realmente Nunes Machado entrou nella accentuando as suas
convicções monarchicas e dizendo que só o fazia por força maior, para libertar a Coroa da tutela de uma facção; mas era evidente que a revolução,
si durasse, tinha que ser forçosamente, como a do Rio Grande do Sul, um
movimento republicano de separação.
Ora, nada enfraquece mais os movimentos políticos do que a certeza
de que a bandeira sob a qual elles se iniciam é imprópria para dar-lhes a
victoria, e de que mesmo em plena lucta será preciso substitui-la por outra
que não se quiz desde o principio arvorar. De facto, como aluado conspicuo
de Nunes, apparecia agora o mesmo Borges da Fonseca, que a Praia havia
prendido e processado por injurias ao imperador no tempo em que os ordeiros eram accusados por ella de adhesões republicanas. Desta nova alliança resultou o programma, redigido por Borges, em que figuravam, entre
outros, estes compromissos socialistas, imitação das idéas de 1848 em França,
— todas as nossas revoluções foram, dir-se-ia, ondulações começadas em
Paris — : O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, o commercio a retalho só fiara os cidadãos brasileiros. A Praia não é inteiramente
responsável por esse programma, nada é mais certo do que a incompatibilidade pessoal dos dous homens, Nunes Machado e Borges da Fonseca;
mas também não se pode ella eximir de o ter tolerado, nem se pode negar
que os Praieiros tinham a nacionalização do pequeno commercio no sangue.
Nunes Machado julgava e previa bem. A revolução não tinha nenhum
pretexto para satisfazer á opinião; o presidente Herculano Penna não practicara acto algum que parecesse excessivo, comparado com os da administração Chichorro; e, assim como elle não tinha pretexto bastante, também
não tinha um principio por causa do qual fosse legitimo ensangüentar a
província. A' ultima hora, quando foi preciso levantar uma bandeira, cedendo aos exaggerados, elle levantou essa da Constituinte, que nas mãos
de um partido em armas era a subversão da obra, que se estava concluindo,
da consolidação do Império. »

(133) Of>. cit., vol. I, pag. 98.
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Rocha Pombo, depois de compuFsar documentos e publicações, (134) emitte
eguaes conceitos : (135)
«Discutem-se ainda hoje as causas desta rebellião de 1848, e quasi
todos os auctores têm procurado demonstrar que os rebeldes não tinham
pensamento algum infenso ás instituições. Para chegar a essa affirmativa
categórica, argumenta-se, tanto com o manifesto que os chefes revoltosos
distribuíram já depois do rompimento do conflicto, como com os protestos
que se faziam sempre ao imperador, pondo-o acima das dissenções de partidos, e a salvo de todas as violências com que se hostilizavam. Já sabemos,
porem, de que valor são similhantes argumentos. Quasi todas as nossas revoluções começaram assim, disfarçando os seus intuitos, e parecendo até
simples reclamos contra excessos de auctoridades regionaes, reclamos a mão
armada, é certo, mas dentro das instituições vigentes. E, no caso de que se
tracta, os Pernambucanos não velaram com mais cuidado que elles próprios
em outros tempos, e que outros rebeldes em varias epochas, a disposição
cm que se poderiam ver de tomar attitude infensa ao Império. Melhcr ainda
do que no manifesto de 25 de Novembro, no qual se accusa expressamente
o adversário de estar sacrificando a actual forma de governo ou a integridade
do Império, transparece de outros documentos alguma cousa que os revoltosos não queriam dizer claro. O programma, que afinal tiveram de adoptar,
consignava idéas de um radicalismo que não se sabe como se accommodaria
nos moldes do systema instituído; e tanto é isto certo, que se exigia como
medida urgente a convocação de uma Constituinte para votar as reformas
reclamadas. »
De presente, é esta a opinião geral. E, si o movimento dos insurgentes não ultrapassou as linhas de um mero pleito local, só vantajoso ao partido da ordem,—
reduzido então a um décimo da população da província, segundo o visconde de
Camaragibe (136) —, foi porque o resto do paiz considerava o segundo Império
uma parada, uma situação de equilíbrio, (137) necessária á nossa evolução
política.
Somente os vencidos e os exaltados, que cantariam depois a sua palinodia, se

(134) Entre essas publicações, destacam-se : Apreciação da Revolta Praieira em Pernambuco,
por Urbano Sabino Pessoa de Mello ; Chronica da Rebellião Praieira, por Jeronymo Martiniano Figueira de Mello ; Rebellião Praieira, pelo general Mello Rego ; Estudo sobre a Rebellião Praieira, por
João de Lyra Tavares, etc.

impressionavam com os períodos candentes em que Timandro feria fundo a monarchia : (138)
« Considere-se a lastimável posição de nossa pátria ! Uma Constituição
nominal ; direitos sem exercício, interesses sem satisfacção, liberdade sem
garantias, ministérios sem dogma e sem nacionalidade ; um Senado vitalício c
faccioso em plena revolta contra o principio do governo, pretendendo-o transformar em oligarchia á veneziana; o direito de propriedade sem segurança
porque a justiça civil é distribuída por magistrados políticos que sacrificam á
paixão de partido a imparcialidade do julgamento ; a justiça criminal entregue
a innumeraveis harpias de uma policia que atropela, despoja e escraviza o
cidadão pacifico; a industria nacional monopolizada pelo querido portuguez,
enquanto o povo engeitado geme sob a carga dos tributos que exige a divida
de 400 milhões despendidos na bella empreza de afogar em sangue seus clamores e de enriquecer seus inimigos ; a nação envilecida, despresada, conculcada por uma Corte, que sonha com o direito divino e só respira a aura corrompida da baixeza, da adulação e do extrangeirismo; nada de generoso, de
nacional e de grande; nada para a gloria, para a liberdade,para a prosperidade
material; o enthusiasmo extincto ; o torpor do egoísmo percorrendo gradualmente, como a frialdade do veneno, do coração ás extremidades, e amortecendo as carnes mórbidas de uma sociedade que suppura e dissolve-se. . .
Tal o estado do Brasil!
Mas quem acordará do lethargo nossa independência natural, nossas
tendências americanas, nossa vitalidade, nossas esperanças e nossa grandeza?
Quem nos salvará desta grangrena social, a que a política anti-progressivíi
condemnou-nos ? Quem salvará a liberdade das perseguições brutaes e systcmaticas do Governo do privilegio ? Quem fará da excepção a regra, do Brasileiro um cidadão e das forças de todos a base e o gênio do Estado ?
Quem ?
O acto da soberania nacional, que nomear uma Assembléa constituinte !
Quando raiará o dia da regeneração ?
Quando estiver completa a revolução, que ha muito se opera nas idéas
e sentimentos da nação ; revolução que, caindo gotta a gotta, arruinou a
pedra do poder arbitrário ; revolução que não poderão conter, nem as cabalas
palacianas, nem as baionetas, nem a corrupção ; revolução que trará insensivelmente a renovação social e política sem convulsões e sem combate, da
mesma maneira que a natureza prepara de dia em dia, de hora em hora, a
mudança das estações ; revolução, finalmente, que será o triumpho definitivo
do interesse brasileiro sobre o capricho dynastico, da realidade sobre a ficção,
da liberdade sobre a tyrannia ! »

(135) O/j. cit., vol. V I U , papt. 703.
(136) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, nota á pag. 102.
(137) Euclides da Cunha, of>. cit., pag. 320.

(138) Vide O libello do Povo. Timandro é o pseudonymo de Torres Homem, depois visconde
delnhomirim (1872), nesse pamphleto celebre.
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Para o grosso do partido liberal essa linguagem já repercutia o echo de paixões
que desvairam e transviam. Outro era seu rumo : pela voz de seus leaders, fazia a
apologia da ordem e condemnava a improficuidade das revoluções.
É de Agosto de 1850 o discurso cm que Gabriel dos Santos, um de seus maiores
oradores parlamentares, dizia : (139)
« . . . eu não tenho o mínimo acanhamento cm proclamar bem alto que
deve reputar-se muito firme e sincero o desígnio de proscrever os meios violentos e as revoltas, quando é manifestado por aquelles que já tiveram parte
ncllas, que já viram de perto seus perigos, que já puderam apreciar os atrazos
que ellas causam ao paiz c á própria opinião, em cujo nome e para cuja defesa fizeram (apoiados geraes e repetidos}. Sim, senhores, deveis ter por sinceras
estas declarações, porque vos asseguro que ellas partem de um sentimento
de dor, quando contemplo o continuo regresso das públicas liberdades todas
as vezes que as provocações do poder, a exacerbação do soffrimento ou as
allucinações da cólera e do desespero têm levado esta ou aquella província
a movimentos materiaes. »
A nação estava farta de agitações : queria existir dentro da ordem e da liberdade.
Por toda parte se radicara o espirito conservador ; e, como o Império identificara a pátria com as instituições, o liberalismo teve que ceder no terreno das idéas
e renunciar aos seus processos revolucionários para cooperar, constrangidamente
ou não, na obra de concentração monarchica, que era uma exigência da paz interna.
Mas, transigindo, em bem do paiz, para se não distanciar das aspirações nacionaes, elle fizera esmaecerem as divisórias dos partidos, de cujo cansaço, em pelejas
continuas, resultaria a política de conciliação do gabinete Paraná, política que, em
principio, estava, como vimos, no programma de alguns dos gabinetes que o antecederam.
A ella nunca fora alheio o imperador, que a desejava ardentemente, para que,
— arrefecidas as antigas luctas e ampliados os horizontes da administração e do
governo —, realizássemos, como realizámos, nossos primeiros surtos de progresso
material.
São dos primeiros annos do reinado, entre outros, os actos dos poderes legislativo e executivo declarando de livre nomeação os vice-presidentes das províncias,
restabelecendo o Conselho de Estado, reformando o Código de processo criminal,
reorganizando os ministérios, o Exercito, a Marinha, os corpos diplomático e consular, o ensino, a hygiene e outros ramos da administração, regulando a desapropriação por utilidade pública, a incorporação de sociedades anonymas e a propriedade das terras devolutas ou possuídas por titulo de sesmaria, alterando as con-

(139) J. Nabuco, of>. cit. vol. I, nota a pag 100.
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dições de naturalização de cxtrangeiros, decretando a primeira lei eleitoral do Império, modificando o padrão monetário, creando a presidência do Conselho de ministros, a província do Amazonas e muitos serviços ainda inexistentes, dispondo
sobre as nomeações, remoções, vencimentos, exercício e antigüidade dos magistrados,
promulgando o Código commercial, dando nova organização á Guarda Nacional,
reprimindo o tranco de africanos, regularizando dissídios internacionaes, regulamentando o estabelecimento e funccionamento de associações de credito e emprezas
industriaes, concedendo favores para aconstrucção de estradas de ferro e desenvolvimento de linhas de navegação a vapor, completando, enfim, nossa organização
política, aperfeiçoando nossos apparelhos administrativos, lançando as bases de
nossa prosperidade econômica.
Em 1853, o segundo Reinado já havia concluído um trabalho colossal de construcção, especialmente no tocante á coordenação social da nacionalidade.
E nesse trabalho, —tarefa de muitos—, não é fácil fixar os limites da acção
pessoal de d. Pedro I I , porque nos dias nem sempre radiosos da Maioridade elle era
apenas um adolescente, e quando, encerrado o cyclo das revoluções internas, nos
sentimos aptos para mais largos emprehendimentos e mais ousadas iniciativas, se
achava na plenitude de suas responsabilidades.
A transição se operara despercebidamente na zona de sombra que envolve os soberanos. Sabe-se, contudo, que nelle madrugaram alguns traços de seu character
individual : bondade, tolerância, moderação, generosidade, espirito de justiça, sentimentos aprimorados de honra ; e de seu feitio de estadista : atilamento, vontade, prudência, desconfiança, maüeabilidade, fé inquebrantavel no futuro da Pátria.
A obra executada deve ter sido, pois, em grande parte sua, como sua é a maior
gloria de todo o segundo Império.
E si a Monarchia, —ás vezes pântano e brejal —, tem parecido a observadores
desprevenidos uma montanha altaneira, que só teve cimos de luz, é porque confundem as instituições com o monarcha. Este, sim, foi realmente grande, no seu
tempo e no seu meio, pelas suas qualidades superiores e pelos seus actos meritorios.
Nem outra é a razão por que sua estatura moral se destaca, imponente e magestosa, num passado já morto, que devemos evocar sempre com respeito e sem saudades ; com respeito, porque não desdoura o Brasil ; sem saudades, porque a realeza
era incompatível com o ambiente de liberdade americana.
Nascemos para a democracia e nella teríamos forçosamente de viver.
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VI

Aperfeiçoamento do Governo Parlamentar
O parlamentarismo não estava na Constituição do Império. Foi uma concessão
da Coroa ante as exigências da opinião liberal do paiz. É o que demonstra, entre
outros, o erudito sr. conde de Affonso Celso, em brilhante synthcse de factos e acontecimentos, na qual chega a esta conclusão : (14°)
« . . . O parlamentarismo introduziu-se lentamente nos costumes políticos do Brasil sem que o texto legal o consagrasse. »
Sem que o texto legal o consagrasse, diz o laureado brasileiro ; contra o que
prescrevia a Carta constitucional de 1824, accrescentamos nós, porque essa carta
armara o imperador de um poder pessoal tão formidável, que era a mais completa
negação daquelle regime.
Por ella lhe competiam, como representante único do Poder moderador, os
direitos de nomear os senadores, sanccionar ou vetar as leis, dissolver a Câmara
dos Deputados, demittir livremente os ministros. . . ; e, com o exercício integral do
primeiro e dos dous últimos desses direitos, seria impossível a implantação do referido regime numa nacionalidade ainda cm formação.
Na nomeação dos senadores, elle guardou, em começo, sua inteira liberdade
de escolha, e só depois de 1868, com as irritações produzidas com a ascensão dos
conservadores, procurou attender, em termos, ás injuncções de ordem política e
partidária do momento. O seu procedimento cm Abril de 1871 é bem um exemplo
disso. Occorrera uma vaga de senador por Alagoas, e foram incluídos na lista tríplice
Jacintho Paes de Mendonça, Manuel Sobral Pinto e Matheus Casado de Araújo
Lima Arnaud. Escolheu Sobral Pinto e communicou-o ao visconde do Rio Branco,
presidente do Conselho. Por considerações que se prendiam á campanha parlamentar
da liberdade dos nascituros, a ferir-se dentro em pouco, entendeu, entretanto, João
Alfredo, ministro do Império, ser preferível a nomeação de Jacintho de Mendonça ;
e, apesar de ser conhecida de alguns a sua decisão, o imperador não teve duvida em
reconsidera-la para concordar com o ministro. (141)
Nunca exerceu o direito de veto ás resoluções da Asscmbléa geral ; mas, por
onze vezes, dissolveu a Câmara dos Deputados.
1842 — Decreto de
1844 — Decreto de
1849 — Decreto de
1863 — Decreto de
1868 — Decreto de
1872 — Decreto de

1° de
24 de
19 de
12 de
18 de
22 de

Maio ;
Maio ;
Fevereiro ;
Maio ;
Julho ;
Maio ;

(140) Affonso Celso Júnior, Oito annos de Parlamento.
(141) Visconde de Taunay, Reminiscenclas.
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1878 — Decreto
1881 — Decreto
1884 — Decreto
1885 — Decreto
1889 —Decreto

de
de
de
de
de

11
30
3
26
15

de
de
de
de
de

Abril ;
Junho ;
Septembro ;
Septembro ;
Junho.

Exceptuadas a dissolução de 1872, —decretada após uma derrota soffrida na
Câmara dos Deputados pelo Ministério Rio Branco, que scindira o partido conservador na sessão legislativa do anno precedente, ao ser discutida e votada a lei do
ventre livre— ; a de 1881, — destinada a verificar o estado real da opinião política
do paiz, mediante a execução da lei que creára a eleição directa — ; e a de 1884, —
com a qual se quiz medir a extensão c sondar a intensidade da propaganda abolicionista —, todas as demais foram conseqüentes á inversão de situações políticas,
que o soberano fazia e desfazia á vontade, interpretando, como arbitro permanente
do movimento nacional, o pensar e o sentir da grande massa da população, ainda
incapaz de inspirar, fiscalizar c alternar, por si só, o jogo regular dos partidos. Estes,
formados ao embate das antinomias entre a liberdade e a auctoridade, quando amanhecemos para a vida das nações livres, não passavam, nos dias de paz do segundo
reinado, de organismos sem vitalidade ; e, nas proximidades do desabamento do
throno, eram agrupamentos sem bandeira, cujas linhas de separação se cruzavam,
se emmaranhavam, se confundiam, fazendo de liberaes e conservadores simples
bandos, ligados por interesses e não por princípios, meras clientelas congregadas
em redor de chefes, installados no Senado vitalício e no Conselho de Estado. (142)
No exercício do direito de nomear e demittir livremente os ministros, o imperador, que abusara desse direito nos primeiros tempos, acccitou depois algumas
rcstricçõcs ; mas estas em pouco cerceavam suas prerogativas magestaticas, uma
vez que a presidência do Conselho entre nós sempre envolveu uma dupla delegação,
a delle e a da Câmara dos Deputados, sendo que a primeira era preponderante, pois
annullava, uma vez por outra, a segunda, nos eclipses parciacs do regime parlamenta r.
A queda de Zacharias de Góes, em 1868, foi o mais characteristico de todos esses eclipses. Caxias, commandante em chefe do Exercito brasileiro cm operações de guerra
no Paraguai, solicitara sua exoneração por não confiar no gabinete, e o Conselho
de Estado, ouvido, foi de parecer que este não devia retirar-se para que se não pensasse que cedia coagido por um general á frente de forcas armadas ; mas o imperador
estava resolvido a chamar ao poder o partido conservador, que " então tinha, aos
seus olhos, a vantagem de ser, para a terminação da guerra, o partido de Caxias,
seu general de confiança ; para os perigos que pudesse correr a alliança, o partido
de Paranhos, seu diplomata de confiança ; para as condições criticas do Thcsouro,

(142) É o que diz, por outras palavras, Affonso Celso Júnior em discurso proferido na Câmara
dos Deputados em 22 de Junho de 1886 (vol. IV dos tomos da Rev. do Inst. Hlsl. Brás., em que foram
publicados os Annaes do Congresso da Historia Nacional, realizado em 1914). Outro não é o testimunho de muitos políticos do Império.
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o partido de Itaborahi, seu financeiro de confiança ; e que a tudo isso reunia o ser
também o partido de S. Vicente, seu reformador de confiança, para quando a emancipação dos escravos se tornasse possível ". (143)
E Zacharias teve de justificar sua retirada com a escolha de Torres Homem para
senador pelo Rio Grande do Norte, exforçando-se ainda em cobrir inutilmente a
Coroa com a affirmação de que a mudança da política interna não se podia operar
por influencia da espada e imposição da caudilhagem. Não se podia operar, mas se
operou, convencendo os partidos da necessidade de grangearem, para sua segurança,
o apoio de grandes nomes do Exercito. E, como os conservadores descançavam tranquillos no prestigio de Caxias, os liberaes se aproveitaram da primeira opportunidadc
para elevar ao Senado o marquez do Herval (144) e, depois de sua morte, o visconde
de Pelotas. (146)
Fallecendo Caxias em 1880, os conservadores ficaram em condições de inferioridade, deixando de ter alli um general de seu credo político. Foi quando Cotcgipe, com a perspicácia que o distinguia, lembrou-se de Diodoro da Fonseca, revelando ao barão de Lucena (146) o seu desejo de faze-lo senador e agracia-lo com um
titulo de nobreza. (MT) Era, porém, muito tarde : estávamos já nos primordios
da questão militar, que nos levaria á Republica.
Não se exaggera dizendo que nosso parlamentarismo teve muito de artificio
convencional, o que explica, comparado com o modelo inglez, as falhas e imperfeições que o afeiaram e'sobre as quacs se poderia organizar uma volumosa collectanea com os juízos expendidos por vultos eminentes da epocha. Todavia, ninguém, em verdade, contestará que elle tenha sido uma grande eschola de cultura
política, de tal sorte que, ainda hoje e entre os próprios republicanos, conta numerosos partidários. Sylvio Romero e Medeiros e Albuquerque, por exemplo, insuspeitos e devotados ás actuaes instituições, publicaram excellentes trabalhos sustentando suas vantagens, (148) e Assis Brasil, que é presidencialista, propugna a
adopção de algumas de suas fórmulas, como a unidade ministerial e o comparccimento dos ministros ás Câmaras para defenderem projectos governamentaes ou
prestarem informações de character administrativo. Para elle, os dous systemas,
— parlamentar e presidencial —, conquanto apresentem na practica aspectos muito
distinctos, só differem fundamentalmente no seguinte : (149)
" . . . para o parlamentar, — penetração reciproca dos poderes legislativo e executivo—; para o presidencial,—separação entre aquellcs po(143) J. Nabuco, op. cit., vol. I I I , pag. 117.
(144) Manoel Luiz Osório, barão, visconde e marquez do Herval, em 1866, 1868 e 1869.
(145) José Antônio Correia da Câmara, visconde de Pelotas em 1870.
(146) Henrique Pereira de Lucena, barão de Lucena, em 1888.
(147) Tobias Monteiro, Pesquisas e Depoimentos, pag. 117.
(148) Sylvio Romero escreveu Parlamentarismo e Presidencialismo na Republica, c Medeiros •
Albuquerque O Regimen Presidencial no Brasil.
(149) Do Governo Presidencial na Reftublica Brasileira.
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deres, tanto quanto existe entre cada um dcllcs c o judiciário. Todas as
demais dessimilhanças se reduzem, em ultima analysc, a essa fórmula ou
delia brotam como corollarios. »
•Realmente, assim é : tudo que não collide, em essência, com o que ahi está
pode ser admittido em ambos os systemas, de accordo com a índole, as tradições
c os costumes de cada povo, desde que não nos escravizemos ao radicalismo doutrinário dos que acham que é deturpação do presidencialismo o que se não encontra
no direito norte-americano, como é egualmente deturpação do parlamentarismo
o que se afasta das usanças inglezas.
Os estadistas do Império nunca se deixaram dominar por esse radicalismo
doutrinário. Souberam transigir habilmente; e foi por isso que, dentro de uma
Constituição em que o monarcha podia reinar, governar e administrar, segundo
lhe aprouvesse, conseguiram fazer triumphantes suas tendências parlamentaristas.
Essas tendências são contemporâneas da Independência. Mas foi de 182õ
cm deante que se acccntuaram francamente nos pendores dos partidos e no seio
das classes dirigentes.
O primeiro Reinado não offereceu terreno apropriado ao seu desenvolvimento,
o mesmo succedendo na Regência,.quando aliás Bernardo de Vasconcellos, no dia
immediato á organização do Ministério das capacidades (19 de Septembro de 1837),
proclamou officialmente, pela primeira vez, o principio da solidariedade ministerial, que era a expressão da vontade de um como a expressão da vontade de
todos. (15°)
Foi ainda desse tempo o discurso em que o mesmo estadista definiu o papel
das maiorias parlamentares, conscienciosas, firmes, decididas e duradouras, irreductiveis em sua resistência, formando muralhas antepostas á desordem, mas exercendo sobre os governos a justa e indispensável influencia que as instituições permittiam. (1B1)
Maiorias com a cohesão, a disciplina e o desassombro, que elle tão ardentemente desejava, poucas, rarissimas vezes as tivemos, e o principio da solidariedade ministerial, — aberta uma excepção para o Ministério de 20 de Janeiro
de 1843 — continuou a não existir até á creação da presidência do Conselho.
E, depois dessa creação, sempre existiu em condições precárias.
A principio, não havia nem mesmo a praxe de assentar previamente, em Conselho, pontos de vista e orientação communs em matéria administrativa e política,

(150) Homem de Mello, op. cit., 2a parte, pag. 59, da Biographia de Bernardo Pereira de Vasconcellos.
(151) Discurso proferido na Câmara dos Deputados em sessão de 17 de Julho de 1838.
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facto que, dando logar a discussões em despachos impefiaes, mereceu reparos de
José de Alencar, cm suas Cartas ao Imperador : (162)
« . . . Afinal, ponderara numa daquellas cartas, succede que dos retalhos das convicções surge, por mutua concessão, uma opinião média, que,
não sendo de nenhum ministro individualmente, se torna a do Ministério. »
Esse inconveniente foi corrigido mais tarde, quando passaram a ser costumeiras as reuniões dos ministros, sem a assistência do imperante, para trocarem
impressões sobre assumptos de interesse publico, e sempre que os presidentes do
Conselho se dispunham a estabelecer questões de gabinete.
Em 1840, o parlamentarismo ainda era, por assim dizer, uma simples aspiração,
apenas theoricamentc victoriosa nos programmas dos partidos e entre os homens
políticos de responsabilidade.
Foi com a Maioridade que elle começou a evoluir practicamcnte.
Logo depois de constituído o Ministério de 24 de Julho, a Câmara dos Deputados
se apressou em arredar os embaraços regimentaes, que havia, para permittir que
os ministros tomassem parte nos debates sobre os orçamentos de suas respectivas
pastas; e trez annos depois, tanto se caminhara, que o então deputado Nabuco
de Araújo se animou a submetter á consideração de seus pares (22 de Septcmbro
de 1843) um projecto de lei auctorizando os ministros que não fossem deputados a
assistir ás sessões das duas Câmaras, projecto a que se referiu o illustre filho e biographo daquelle estadista nesta pagina de opportuna leitura: (163)
« . . . A discussão versou sobre o modo de reconhecer-se aos ministros
o direito de assistirem ás sessões : si devia ser consignado em lei ou no regimento. Nabuco opinava pela lei. Do facto de prevalecer, mais tarde, a simples alteração do regimento resultou a anomalia de terem os ministros ingresso livre na Câmara e não o terem no Senado. Esta differença concorreu
muito para dar ao Senado o character fechado e sobranceiro que teve essa
casa do parlamento em relação á outra, como si lhe fosse constitucionalmente superior
O regime parlamentar foi-se constituindo lentamente entre nós. A comprchensão da Constituição variou fundamentalmente de geração cm geração.
Eu creio que a Constituição ê uma lei que ainda não está bem entendida nem
desenvolvida em leis regulamentares, que hão de ir pouco a pouco apparecendo
e passando em tempo próprio, dizia Alves Branco no Senado (10 de Julho

(152) Essas cartas, publicadas sob o pseudonymo de Erasmo, foram em numero de dez, sendo
a primeira de 17 de Novembro de 1865 e a ultima de 24 de Janeiro do anno seguinte. Vide Visconde
de Taunay, of>. cit., pags. 99 e 178.
(153) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, pags. 68 a 70.
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de 1841). Era essa mesma idéa que Antônio Carlos exprimia (Junho de 1841)
da seguinte fôrma : Senhores, a Constituição foi feita ás carreiras; quanto
mais nella medito, mais me persuado que quem a fez não entendia o que fazia.
A Constituição não tinha sido feita ás carreiras; o regime parlamentar é
que tinha nascido de repente e precisava tempo para se desenvolver. Em
Uruguai, Ensaio sobre Direito Administrativo, pode-se acompanhar as differentes phases por que ellc passou em começo. Até o fim, entretanto, nunca
chegara á perfeita m a d u r e z a . . . »
Governava nessa epocha o gabinete de 20 de Janeiro de 1843, cm cuja formação o imperador adoptara uma fórmula nova, incumbindo Carneiro Leão de
organiza-lo. A innovação tinha por fim subtrahi-lo á censura dos que assoalhavam
o seu propósito de ter cm todos os ministérios pelo menos alguma pessoa sua; mas
foi também uma affirmação parlamentarista.
Pouco depois tivemos a primeira lei, que se votou no Império, regulando o processo das eleições.
Essa lei é de 19 de Agosto de 1846 e consignou o principio da relativa estabilidade das qualificações dos votantes. (1M) Outros, de maior alcance c importância,
foram consignados em reformas subsequentes de 19 de Septcmbro de 1855, 18 de
Agosto de 1860, 20 de Outubro de 1875 e 9 de Janeiro de 1881.
Nenhuma dellas garantiu de modo completo o direito de voto, embora a excellencia de muitos de seus dispositivos. Por que ?
Porque nos faltava a necessária educação política para practicar lealmente
o regime representativo; e sem essa educação, que ainda hoje é rudimentar, seria,
em regra, verdadeiro o célebre sorites do conselheiro Nabuco : o Poder moderador
pode chamar a quem quizer para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição porque
ha de faze-la; esta eleição faz a maioria. (165)
Não se deve, porém, lançar sobre o imperador a culpa dos abusos, violências
e fraudes que se commetteram em vários pleitos eleitoraes durante seu longo reinado.
Sempre as condemnou. E disso se tem a prova na maneira por que se conduziu
ao ser executada a lei de 19 de Septembro de 1855, a lei dos círculos, após o fallecimento do marquez de Paraná, quando levou o Ministério a se sentir cm consciência
no dever de ser seu testamenteiro político (156); e ao se'realizar, sob o Ministério Dantas
(ode Junho de 1884), a eleição, cm que se pretendeu conhecer os sentimentos do
paiz sobre a libertação dos escravos. (1W)

(154) A. Tavares de Lyra, Regimen Eleitoral do Brasil, no Dicc. do Inst. Hist., vol. I. Ahi se
encontra o esboço histórico de todas as nossas leis eleitoraes, no Império e na Republica.
(155) Discurso proferido no Senado em sessão de 17 de Julho de 1868.
(156) J. Nabuco, of>. cit., vol. I, pags. 397 e seguintes, mostra como foi activa a sua vigilância.
(157) Tobias Monteiro, of>. cit., pags. 90 e seguintes.
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Nessas duas, como em outras occasiões, foi o fiscal desinteressado da opposição. E da sinceridade com que desempenhava esse papel dizem muito expressivamente a estima c o apreço que tributou a Saraiva depois que, em 1881, presidiu á
nossa primeira eleição directa, executando com corrccção c lizura, que lhe deram
singular destaque no regime monarchico, a lei do censo, que tomou o seu nome —
lei Saraiva.
Não ha, pois, duvidar de seus elevados intuitos quanto á liberdade das
urnas. Via nas eleições verdadeiramente livres um elemento essencial de vida para
o systcma representativo parlamentar, que se pode considerar definitivamente
instituído, sob a monarchia, desde a expedição do decreto de 20 de Julho de 1847,
crcando a presidência do Conselho de ministros.
Ao tempo, já se entendia que os governos deviam ser delegações das maiorias
da Câmara dos Deputados, vivendo de seu apoio, e que as opposições só se legitimavam com programmas definidos, aspirando ao poder em nome e para a realização de suas idéas.
Era, em linhas geraes, o parlamentarismo, que nunca tivemos em toda sua
pureza, mas que foi sempre um nobre ideal para as gerações que transformaram
nossas assembléas em theatro de memoráveis triumphos e glorias tribunicias, em
vasto scenario onde se reflectiram, até á queda do Império, os mais brilhantes lampejos e as mais intensas fulgurações da eloqüência brasileira.
Do decreto que creou a presidência do Conselho, para dar ao Ministério uma
organização mais adaptada ás condições do systema representativo, ainda ninguém
fez a historia. O que se encontra a respeito, em discursos, pamphletos e publicações avulsas, é deficiente, vago, impreciso. Parece, contudo, que duas foram as
causas determinantes desse acto : uma, efficiente, presa á própria existência do
regime parlamentar — as vantagens decorrentes da unidade de vistas do Ministério; outra, occasional — a necessidade de convencer a opinião de que o imperante não obedecia ás suggestões dos que o cercavam, disputando graças e
favores. (1B8)
Não constituem novidade para os que estudam nosso passado político os dissídios occorridos entre os ministros : surgiram em 1822, quando profundas incompatibilidades separaram os Andradas e o ministro da Guerra Luiz Pereira da Nobrega de Sousa Coutinho; tinham-sc tornado normaes, quando Feijó, em Julho
de 1831, impoz differentes condições para acceitar a direcção da pasta da Justiça,
c, entre ellas, o direito de escolher substituto interino, si, por motivo de moléstia,
fosse obrigado a deixa-la temporariamente; ficaram sendo uma ameaça permanente para os partidos depois que Aureliano Coutinho, ministro do gabinete liberal
de 24 de Julho de 1840, não vacillára em preparar no poder o sacrifício de seus

companheiros e em passar sem transição para o Ministério reaccionario de 23 de
Março de 1841.
E' provável que estes antecedentes e a experiência de septe annos de reinado
já tivessem levado ao espirito do imperador a convicção de que era da maior conveniência unificar num chefe o pensamento do Governo, porque não lhe causou
estranheza que Paula Sousa, — temendo competições entre collegas e zeloso de
suas tradições liberaes—, fizesse depender sua entrada para o ministério do Império, em 1847, da creação da presidência do Conselho. (159) Ao contrario disso,
attendeu-o de bom grado. (16°)
No tocante á segunda das causas indicadas, — a necessidade de convencer a
opinião de que o imperante não obedecia ás suggestões dos que o cercavam disputando graças e favores —, não é difficil mostrar como concorreu para a expedição
do decreto de 20 de Julho.
D. Pedro II tinha quinze annos incompletos quando foi ..declarado maior; e,
nessa edade, não estava nem podia estar em condições de governar. Envolvido
nas malhas e nos enredos da política, por entre o tumultuar de paixões desordenadas, — que, mesmo com a reacção conservadora, continuavam a agitar o paiz,
de Norte a Sul —, era inevitável que sentisse a influencia, directa ou indirecta,
dos que com elle viviam em contacto immediato ou tinham maiores facilidades
de accesso ao Paço Imperial.
Atravez destes, os políticos maneirosos, hábeis cm ministrar o mel da lisonja
— e elles existem e sempre existiram, em todos os tempos e sob todos os regimes —,
se fizeram insinuar discretamente em sua confiança, vindo a formar a denominada
Facção áulica, de que tanto se falou no começo do reinado, e que, ligada, ora a este,
ora áquelle aggrupamento partidário, foi incontestavelmente uma grande força,
contraposta á acção dos governantes. Aureliano Coutinho, cuja preponderância,
de 1840 a 184.8, constitue um dos enigmas da nossa Historia constitucional, era tido
como seu inspirador. (161) Outros, porém-, sem os seus méritos, gosaram de egual
ascendência política Macahé, por exemplo : o que prova que a camarilha palaciana,
qualquer que seja a denominação que se lhe dê, não foi uma pura invenção. Existiu,
com effeito, coincidindo com a creação da presidência do Conselho sua progressiva
decadência. E d'ahi a fundada presumpção de que um dos fins dessa creação fora
justamente pôr de manifesto que o monarcha já tinha vontade própria.
O decreto de 20 de Julho de 1847 rezava assim :
« Hei por bem crear uma presidência do Conselho de ministros, cumprindo ao dicto Conselho organizar o seu regulamento, que será submcttido á minha imperial approvação. »
(159) Pereira da Silva, op. cit., vol. l, pag. 149.
(160) Vide as notas do imperador ao livro de Tito Franco, na Rev. do Inst. Hist. Brás., ton o 77,

(158) Nesta parte de seu trabalho, Aperfeiçoamento do regimen parlamentar, o auctor repete
algumas vezes, pelas mesmas ou por outras palavras, o que disse n'A Presidência e os Presidentes do
Conselho de Ministros, já citado.

especialmente pag. 263.
(161) J. Nabuco, 0/3. cit., vol. I, pag. 56.
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Mas á nova creação nunca foi dado sair do estado de embryão, na ausência do
regimento que o devia desenvolver, (m) o que o imperador muito lamentava, porque
a adopção desse regimento melhor resguardaria de alheias interpretações sua intervenção inevitável nos actos do Poder Executivo. (163)
Foram presidentes do Conselho durante seu reinado:
« 1°. Manuel Alves Branco, segundo visconde de Caravellas (Julho de
1847 a Março de 1848);
2°. José Carlos Pereira de Almeida Torres, visconde de Macahé (Março
e Maio de 1848);
3°. Francisco de Paula Sousa e Mello (Maio a Septembro de 1848);
4°. Pedro de Araújo Lima, marquez de Olinda (Septembro de 1848 a
Outubro de 1849);
5°. José da Costa Carvalho, marquez de Monte Alegre (Outubro de 1849
a Maio de 1852);
6°. Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaborahi (Maio de 1852
a Septembro de 1853);
7°. Honorio Hermeto Carneiro Leão, marquez do Paraná (Septembro
de 1853 a Septembro de 1856);
8°. Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias (Septembro de 1856
a Maio de 1857);
9°. Pedro de Araújo Lima, marquez de Olinda, pela segunda vez (Maio
de 1857 a Dezembro de 1858);
10°. Antônio Paulino Limpo de Abreu, visconde de Abaeté (Dezembro
de 1858 a Agosto de 1859);
11°. Ângelo Moniz da Silva Ferraz, barão de Uruguaiana (Agosto de
1859 a Março de 1861);'
12°. Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, pela segunda vez
(Março de 1861 a Maio de 1862);
13°. Zacharias de Góes e Vasconcellos (Maio de 1862) ;
14°. Pedro de Araújo bima, marquez de Olinda, pela terceira vez (Maio
de 1862 a Janeiro de 1864);
15°. Zacharias de Góes e Vasconcellos, pela segunda vez (Janeiro a Agosto
de 1864);
16°. Francisco José Furtado (Agosto de 1864 a Maio de 1865) ;
17°. Pedro de Araújo Lima, marquez de Olinda, pela quarta vez (Maio
de 1865 a Agosto de 1866) ;
18°. Zacharias de Góes e Vasconcellos, pela terceira vez (Agosto de 1866
a Julho de 1868) ;
(162) Mello Mattos, of>. clt., pag. 311.
(163) Nota do imperador ao livro de Tito Franco, na Rev. do Inst. Hist. Brás., tomo 77, pagina 263.
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19°. Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaborahi, pela segunda vez (Julho de 1868 a Septembro de 1870) ;
20°. José Antônio Pimenta'Bueno, marquez de S. Vicente (Septembro
de 1870 a Março de 1871) ;
21°. José Maria da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco (Março
de 1871 a Junho de 1875);
22°. Luiz Alves de Lima e Silva, duque de Caxias, pela terceira vez
(Junho de 1875 a Janeiro de 1878) ;
23°. João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, visconde de Sinimbú (Janeiro de 1878 a Março de 1880) ;
24°. José Antônio Saraiva (Março de 1880 a Janeiro de 1882);
25°. Martinho Alvares da Silva Campos (Janeiro a Julho de 1882) ;
26°. João Lustosa da Cunha Paranaguá; marquez de Paranaguá (Julh°
de 1882 a Maio de 1883);
27°. Lafayette Rodrigues Pereira (Maio de 1883 a Junho de 1884) ;
28°. Manuel Pinto de Sousa Dantas (Junho de 1884 a Maio de 1885) ;
29°. José Antônio Saraiva, pela segunda vez (Maio a Agosto de
1885);
30°. João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe (Agosto de 1885 a
• Março de 1888) ;
31°. João Alfredo Corrêa de Oliveira (Março de 1888 a Junho de 1889) ;
32°. Affonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de Ouro Preto (Junho
a Novembro de 1889).
Como se vê, trinta e duas foram as presidências de Conselho que tivemos, sendo
apenas vinte e trez os estadistas que occuparam essa posição, porque diversos organizaram mais de um gabinete. Todos foram Brasileiros notáveis e alguns, que honrariam o parlamento e o governo de qualquer paiz, podem ser considerados dos
maiores expoentes nacionaes de seu tempo.
Nove eram bahianos (Alves Branco, Almeida Torres, Costa Carvalho, Ferraz,
Zacharias, Paranhos, Saraiva, Dantas e Wanderley) ; quatro mineiros (Honorio,
Martinho de Campos, Lafayette e Affonso Celso) ; dous fluminenses (Lima e Silva
e Rodrigues Torres) ; dous paulistas (Paula Sousa e Pimenta Bueno) ; dous pernambucanos (Araújo Lima e João Alfredo); dous piauhienses (Furtado e Paranaguá) ;
um alagoano (Sinimbú) ; e um nascido em Portugal (Limpo de Abreu). Para
que chegassem ás culminancias a que attingiram valeram-lhes principalmente
os seus próprios merecimentos e as alternativas favoráveis da política, além da confiança pessoal do monarcha, sem a qual seria perdido qualquer exforço, porque num
ponto elle resistiu sempre, embora contrariando as melhores practicas do regime
parlamentar : na sua liberdade de escolher homens dentro dos partidos.
O critério geographico, que consistia em dar logar nos gabinetes a procuradores
dos interesses secundários das situações dominantes nas grandes províncias, não
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influiu absolutamente na nomeação dos presidentes do Conselho. Influiu, sim, e ás
vezes de modo prejudicial, na dos ministros, nem sempre os mais idôneos.
Em certos casos, a mediocridade foi mesmo um motivo de preferencia, para não
sobresaltar ambições ou ferir melindres de muitos que aspiravam entrar para os
Conselhos da Coroa. (1M)
Não havia, entretanto, fugir a essa dura contingência, porque sem o apoio das
representações numerosas não era possível a vida dos governos, especialmente depois
de 1862, e esse apoio era obtido mediante concessões, entre as quaes figurou por
vezes a nomeação de ministros indicados pelos seus chefes.
Especialmente depois de 1862, escrevemos nós, porque até então, apesar de
alguns gabinetes terem abandonado o poder deante de dificuldades parlamentares,
só um Ministério cairá em virtude de manifestação expressa da Câmara dos Deputados, o de Paula Sousa, em 1848. Foi após a sessão de 21 de Maio daquelle anno de
1862, quando liberaes e moderados, em véspera de se fundirem sob a bandeira progressista, approvaram junctos uma emenda de Zacharias de Góes, traduzindo quebra
de solidariedade com o Governo, que os votos ou moções de desconfiança se tornaram
usuaes, acarretando como conseqüência a retirada do gabinete ou a dissolução do
ramo temporário da Assembléa Geral.
Esta conquista constitue uma das mais significativas victorias do parlamentarismo, que tantas e tão ruidosas alcançou atravez da acção serena dos estadistas,
de acalorados debates na tribuna política e de inexqueciveis discussões na imprensa
partidária.
E aqui cumpre assignalar um dos principaes traços da personalidade do imperador : a sua quasi supersticiosa tolerância pela liberdade de opiniões. Ainda muito
moço, em 1851, se recusara a examinar um projecto que lhe fora apresentado por
Eusebio de Queiroz, ministro da Justiça, regulando a repressão dos crimes de imprensa, e até o fim de reinado adoptou o principio de que o melhor meio de inutiliza-la era entrega-la a si mesma. (166)
Nos últimos annos do Império, o regime parlamentar estava relativamente
aperfeiçoado : nenhum gabinete governava sem a maioria da Câmara, a não ser
por occasião de mudanças partidaiias, e ministro que divergisse do presidente do
Conselho ou fosse derrotado nas urnas era obrigado a deixar o poder. Mas o seu insuccesso teria sido infallivel com outro qualquer monarcha sem o temperamento
liberal de d. Pedro II, a respeito de quem o maior historiador da nossa vida parlamentar emittiu, ao tractar do segundo Ministério Carneiro Leão, estes conceitos
magistraes : (166)
« Durante esse Ministério, o imperador, então na flor da edade, tinha
chegado á madureza do espirito político. Já não era o espirito hesitante, ti(164) Vide Mello Mattos, of>. cit.
(165) J. Nabuco, o/>. cit.. vol. l, pag. 127, e vol. 111, pags. 191 a 193.
(166) Op. cit., vol. I, pags. 346 e seguintes.
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mido, e por isso mesmo ás vezes temerário, que fora nos primeiros gabinetes
do reinado, desconfiado de que se o pudesse acreditar pupillo dos seus ministros e dar-lhe um favorito. Segurava as rédeas com a mão firme e tranquilla
de um antigo bolieiro... O carro rodava sobre o mais suave e o mais liso
empedrado parlamentar... A verdade é que o imperador nunca quiz fazer
de seus ministros instrumentos ; para isso seria preciso que elle quizesse governar por si, o que elle não podia fazer. Faltavam-lhe para quasi todos os
ramos da administração as qualidades especiaes do administrador. O imperador exercia, sim, uma espécie de censura e de superintendência geral ; era
o critico do seu governo, mas para governar, elle mesmo, ser-lhe-ia precisa
a faculdade, que não têm os críticos, de fazer obras como as que analysam.
O que elle queria nos ministros, para ter esse direito de fiscalizar, de suggerir
e de obstar, que livremente exercia, era docilidade em escutar e conformidade
com a prerogativa que a Constituição lhe conferira. Não os queria soberbos,
não os conservaria servis. Os presidentes do Conselho no seu reinado formam,
nos annos sobretudo em que se lhe poderia imputar ambição de mando, a
mais perfeita lista de homens incapazes da adulação e servilismo que se possa
compor. O que havia nelles todos era a deferencia razoável do ministro de
Estado para com a Coroa, o modo de ouvir respeitoso, a diligencia de attender,
dentro dos interesses públicos e das conveniências e compromissos do partido,
ás observações do imperador. Isto, de certo, o imperador exigia dos seus ministros, mais isso não era reduzi-los ao papel de instrumentos. Em certos
pontos, o imperador sentia, por vezes, de modo imperioso e inflexível ;'mais
de um teve que deixar o poder por ver que lhe faltava a confiança da Coroa,
por motivo de desaccordo com ella. De algum modo, pode-se dizer que foi
elle, inspirando-se na opinião, quem traçou a linha geral do reinado, isto é.
da historia política e em parte social do Brasil durante quasi meio século ;
mas essa direcção continua, si suppunha ás vezes mudança de homens, seguindo o espirito do tempo, por isso mesmo repellia a idéa de subserviência
e automatismo por parte dos estadistas chamados. O Governo era delles em,
todos os seus detalhes, limitando-se o imperador a observações c indicações,
que elles acceitavamna medida que lhes pareciam convenientes, porque nunca
tinham o character de imposições. O que se dava é que, perante o Governo,
era elle o procurador da opposição no que tinham de legitimo e de fundado
as queixas e censuras desta ; que elle não se identificava com o partido dominante e revestia-se sempre da imparcialidade e frieza do Poder, que a Constituição mesma chamara de Moderador. Bastava isto para traçar em Conselho uma linha divisória sensível entre elle e os ministros. Em virtude desse
character arbitrai supremo, de que não se despia nunca, o imperador tornava-se o fiscal severo e exigente do pacto, para assim dizer, que fazia com.
cada ministério ; todos elles subiam ao poder com um certo compromisso,
ou tácito ou expresso, com elle, com o parlamento ou com o paiz, e desse com-

promisso elle não deixava nenhum escapar. Era assim uma espécie de guarda,
ao mesmo tempo, de uma certa tradição de Governo superior aos partidos
e protector das opposições, da qual fazia uma Monita Constitucional não
escripta, e do programma politico a que dera sua approvação.. .
O reinado é delle no sentido que os ministros, os conselheiros de Estado,
a opposição estão sempre attentos ao que elle repelle ou reprova. Uma an• tipathia, um traço seu eliminaria da política o candidato infeliz ou nunca o
deixaria subir ás posições ; mas o capricho é tão raro nelle, que não se pode
quasi indicar um nome sobre o qual tenha recaído esse veto fatal. Verdadeiramente, porém, o reinado é do seu tempo, da opinião, da formação politica
espontânea do paiz; não é uma vontade a modificar uma epccha, uma inspiração a actuar nos costumes e tendências do seu tempo; é um moderador,
sagaz e bem intencionado, sem prevenções nem intransigências pessoaes,
das correntes oppostas de sentimento publico que os acontecimentos vão
creando. O regime é verdadeiramente parlamentar, não ha em S. Christovão
um gabinete occulto, mudas ministeriaes promptas para os dias de crise; a
politica faz-se nas Câmaras, na imprensa, nos comícios e directorios eleitoraes;
perante o paiz. Em toda essa vida e movimento da opinião, que lucta e vence
pela palavra, pela penna, pelo conselho, elle não apparece; seu papel é outro,
sua influencia é enorme, incontestável, mas, para que o seja, p seu segredo
é apaga-la o mais possível, não violar a esphera da responsabilidade ministerial. Nesse sentido, o character de sua influencia pode-se dizer que é antes
passivo do que activo; as iniciativas que elle toma são sempre dentro do regime, das idéas da epocha, do assentimento e ambição de gloria dos partidos;
elle não força quasi a evolução de uma idéa, não a retarda tão pouco; é um
modificador insensível, porque modifica no sentido da transformação latente.
O seu temor de parecer usurpar bastaria para impedi-lo de ter no governo
uma acção pe-ssoal directa: não ha um gabinete no reinado do qual se possa
dizer que foi um instrumento em suas mãos, assim como a verdade é que todos
viveram da sua approvação, porque lhe parecia cada um a representação da
actualidade politica, o que mais convinha ás circunstancias.. . »
Nabuco attenúa, mas não encobre a realidade das cousas: o poder pessoal
do imperador era tudo.
E, com elle, o regime parlamentar não podia deixar de ser, vez por outras,
uma mera ficção decorativa.
Em todo caso, esse regime relembra dias áureos de nosso passado, quando os
grandes oradores, em emulações de patriotismo e amor á liberdade, terçavam nas
Câmaras armas eguacs, procurando conquistar as posições a golpes de talento, sem
demolir moralmente os adversários; recorda algumas epochas em que as luctas políticas ennobreciam os combatentes, cujo único prêmio, si derrotados no meio de
ardentes refregas, era a admiração e o respeito das multidões; rememora phase,

fulgurantes de nossa Historia, quando, não raro, os homens exqueceram mesquinhas
rivalidades para pelejarem, corajosamente e unidos, pelos seus ideaes.
Delle se pode dizer que deu, entre nós, o máximo que poderia dar, porque o
Governo, isto é, a Coroa, só não fez o bem e o mal que não quiz. (167)
Em regra, procurou fazer o bem. Isto, porém, se deve a d. Pedro II, que, vezes
sem conta, se serviu do poder, que a Constituição lhe outorgara, para conter os
excessos dos agentes da auctoridade publica, amparar o direito e a justiça, evitar
violências inúteis, corrigir as falhas do systema eleitoral, impedir os ostracismos
prolongados, facilitar o surto das reformas, resalvar interesses superiores do paiz
por entre as contendas estéreis dos partidos.
As glorias que aureolam o reinado são principalmente suas, suas e dos estadistas
do tempo.
Não pertencem á Monarchia, que foi uma solução opportunista e provisória
do problema politico do Brasil, e cujas instituições, inconciliáveis com os nossos
tradicionaes sentimentos e aspirações, poderiam ter legalizado, sob o governo de
qualquer outro príncipe bragantino, a mais odienta, oppressora e cruel das tyrannias.

(167) Ruy Barbosa, Queda do Império, vol. I, pag. 1 1 .
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