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Reunimos nesta publicação alguns discursos, que tivemos
ocasião de pronunciar, na data centenária do nascimento de eméritos brasileiros, dignos todos, do culto nacional. Destacando
esses discursos, como o fazemos, temos em vista principalmente
podermos chegar até às pessoas amigas, conhecidas ou desconhecidas, que os possam ler e cuja simpatia e benevolência formam o
ambiente moral de que carecemos, fonte indeclinável de inspiração
no amor ao culto de grandes homens. São eles, os seus trabalhos,
suas idéias e exemplos b fundamento da nossa vida ascencional.
Atravez dos tempos, são os seus ensinamentos, os seus feitos, o
seu patriotismo, a força inspiradora dos mais altos ideais a atingir.
A acção de Ruy Barbosa em todos os domínios, a de Nabuco em
tnol da libertação dos escravos, de Amaro Cavalcanti na judicatura e construção do Direito, de Meira de Vasconcelos na sua cathedra fulgurante de professor e na sua gloriosa banca de advo(jado, são merecedoras da mais desvanecida recordação. Brasileiros insignes, esses e tantos outros, no decurso de nossa historia,
valem como valem as estrelas, servindo de guia aos primeiros navegantes, os predestinados, que alargaram o mundo, desvendando
os mares desconhecidos e apartados. Como dizia o Prometheu, de
Goethe "suas palavras são como a luz do céu". Glorificar, divulgar o fulgor de sua vida, importa em um dever de nossa mais vibrante admiração, como da admiração nacional.
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RUY BARBOSA
O SR. AUGUSTO MEIRA (Para explicação pessoal) — Sr.
Presidente, neste dia que relembra, o aniversário de Ruy Barbosa,
seja permitido expressar alguma coisa de meu constante pensamento em relação a esse brasileiro eminentíssimo.
Não é a primeira vez que me ocupo desse homem extraordinário, do seu valor, da sua glória e da sua grandeza triunfal.
E' uma luz que me acompanha.
Nunca tive a fortuna, a graça de ouvi-lo falar, sentir de perto,
face a face, a vibração dominadora de sua palavra, de seus ensinamentos de patriota, de sábio, de incomparavel mestre.
O Sr. Andrade Ramos — A homenagem que V. Ex.? está
prestando era indispensável. Veio, com toda oportunidade, relembrar aquilo que estava no espírito de todos nós.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Agradeço a bondade de V. Ex.?,
tão notável.
De longe conheci o seu nome, de longe me chegaram a vibração e os ecos de seus discursos, de suas lições magníficas, de longe,
as manifestações transbordantes de sua eloqüência, da sua bravura,
de seu apostolado.
Foi meu Pae, por primeiro, quem me ensinou a admirá-lo,
querer e amar. "As fulgurações de seu talento", dizia certa vez,
em conferência que, ele próprio, fazia na propaganda republicana,
"As fulgurações de seu talento lembram um diadema de diamantes mergulhado em oxigênio". Assim o via, assim era, assim foi,
assim será por todo sempre.
Ruy se fez o arauto maior de nossa democracia, de nossas
liberdades, o mais alto construtor de nossa vida constitucional republicana. Não foi só o construtor, o lapidador e talhador de
blocos e pilares, o iluminador de suas architraves.
- Foi o seu mais alcandorado e fascinante defensor.
Nele a confiança nos destinos da liberdade, na significação
do direito, na magnitude da justiça, era um oceano sem raias. Não
era um comtemplativo. Era um homem de ação, um pragmático,
um estatuário pugnaz de realidades.
Certa vez o disse, a ele me referindo: "Ruy Barbosa é uma catedral de saber". Nele havia as bases profundas de imensa sabe-

doria, de solidez inamolgável e as grandes vocações cívicas, que
semelhavam agulhas de templos, de mãos postas para o céu.
Disse-o, também, que vendo-se Ruy, a grandeza e sublimidade de
seus feitos, é que se compreendia bem a frase dos evangelhos
«benditos os seios que te amamentaram». Bendita a terra bahiana
que produziu um tal filho, alma deslumbradora, máxima, gigantesca, magnífica, alma irmã dos heróis, dos sábios, dos santos, de
Caxias, de Miguelinho e de Nuno Alvares. Ruy, só ele, sòsinho,
dava ao Brasil a sonoridade, a luz, a vibração, o perfil deslumbrador de uma poderosa nacionalidade. Si fosse montanha, se ergueria sobranceiro, entre as mais altas da terra. Homem, foi sem
exagero, grande como Demostenes, como Cícero, como Mansfield.
Fazia parte daqueles primogênitos das nacionalidades a que se
referia Paul de St. Victor.
No Brasil, na vida constitucional brasileira, valeu como Marshall, o glorioso juiz norte americano. Ambos, a seu modo, um
como magistrado, o outro como jurisconsulto, foram os mais poderosos intérpretes do Direito Constitucional nas duas nações.
Difícil foi aos americanos a conquista da sua independência,
levada a efeito de armas na. mão, contra uma metrópole poderosa,
e causa de seus títulos de grande nação. A sua revolução assentou
na rocha viva da defesa de direitos postergados. Fácil, após a
independência, não foi a construção constitucional. Embates de
toda ordem se verificaram. Era um mundo novo que se construía
sem reis e sem ditadores. Era o império inaugural do império das
leis. Era uma construção jurídica e política, talhada em largos
blocos e princípios soberanos garantidores da liberdade e da dignidade humana. Os americanos não fizeram como os franceses da
grande revolução. Não confiaram a eficiência de sua lei maior, à
vigilância e proteção simbólica das Virtudes. Confiaram à própria
Constituição, confiaram á Corte Suprema, como ponto de apoio
inquebrável, à orgânica de suas instituições. E' por isso que ela
afrontando todas as pelejas e vicissitudes, engrandeceu a nação e
permanece firme por muito mais de um século, por quasi dois
séculos.
Marshall foi o genial intérprete da lei fundamental norteamericana. Foi o ajustador meticuloso das peças constitucionais
em movimento e os acórdãos da Suprema Corte, inspirados em seus
ensinamentos, em sua elevação moral e intelectual, valem como
verdadeiros oráculos, são uma luz sagrada, vigilante sobre altares.
O Sr. Lúcio Corrêa — São ensinamentos de mestre.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Nada há de mais magestoso e fecundo que as sugestões dessas sentenças magníficas de saber, de
sinceridade de consciência cívica, minuciosas e capilares no exame

das questões. Nada mais alto que essas decisões que ele inspirou
durante os largos annos de sua magistratura soberana, magestática
e inconfundível.
O Sr. Andrade Ramos -- Permite V. Ex.' um aparte?
O SR. AUGUSTO MEIRA — Com todo o prazer.
O Sr. Andrade Ramos -- O belo discurso que V. Ex.? está
proferindo marca bem o início das comemorações do Centenário
de Ruy Barbosa às quais o Senado se associou desde o dia em que
aprovou a realização de inúmeras homenagens a que V. Ex.* está
dando, generosamente, o início com grande alegria para todos nós.
O SR. AUGUSTO MEIRA - - O aparte de V. Ex/' só me faz
honra.
Colt, de Rhode Island, dizia de Marshall que a sua alma era
tecida com o espírito da Constituição. Ele a amou como se ela
fosse a sua própria vida. Nela se concentravam as suas afeições.
Era um devoto da lei maior do seu paíz. Lia e relia a Constituição,
em todos os sentidos. Seguiu-lhe a infância, acompanhou-lhe a
história viveu-lhe as lutas e sofrimentos.
Dillon dizia que Marshall não tinha paralelo se não nele
próprio e como o Saladino, na imaginação de Dante, era um ser
à parte.
Pinkney assegurava que Marshall nasceu para ser o mais
alto magistrado de qualquer país em que a providência o fizesse
nascer.
Esse poderoso espírito, um dos mais altos, nos postos da magistratura, agia como juiz. Além do seu pensamento, podia dogmatisar nas sentenças. Ruy somente podia pensar e convencer e
nessa obra gigantesca, a que se balançou em nosso paíz, foi tão
grande e tão providencial como Marshall na América do Norte,
um construindo o Direito Americano, o outro defendendo, aclarando, explicando os princípios fundamentais de nosso direito, em
face de tropeços de toda a ordem, assegurando o presente, caminho do porvir.
O Sr. Lúcio Corrêa — Permite V. Ex." um aparte?

O SR. AUGUSTO MEIRA — Com todo o prazer.
O Sr. Lúcio Corrêa - - Ruy foi um dos grandes professores
que não fizeram concurso e, não obstante, dos que mais prestaram
ao Brasil, com os seus ensinamentos, uma estructuração que jamais
desaparecerá no nosso cenário político e scientífico.

O SR. AUGUSTO MEIRA -- Agradeço a V. Ex.* a honra do
seu concurso.
Ruy nunca foi um professor de Academia e é pena que não
o houvesse sido. Em todo caso, o foi e dos maiores.
A sua tribuna foi uma cátedra adamantina e as aulas tiveram
como assistência o país inteiro.
O Sr. Andrade Ramos - - Foi um permanente professor do
Direito da nossa pátria.
O SR. AUGUSTO MEIRA Em Haia, ele ensinou para o
mundo. E o que ele foi, nesse terreno, ainda continua a ser no
presente, através de seus livros, cada qual mais forte, mais ardente e mais admirável.
A democracia, em nosso país, futuro em fora, se acercará de
Ruy Barbosa, escutando-o, ouvindo-o e seguindo os seus conselhos como grandes fanaes imorredouros.
Entre as aulas inaugurais de nossas escolas superiores, já
agora de tão belo uso entre nós, devia figurar sempre a leitura de
uma página de Ruy Barbosa, o tribuno maior de nossas liberdades .
> Ele é o mais alto evangelisador de nossa vida democrática, o
mais ardente coração de patriota e os seus ensinamentos valem
como um evangelho de civismo de bravura e grandeza nacional.
Quero, nestas palavras, ungidas de emoção, render a minha
homenagem obscura, da mais fervorosa admiração à memória bendita e querida do grande brasileiro. (Muito bem; muito bem. O
orador é cumprimentado) .

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR AUGUSTO MEIRA, NA SESSÃO DE 1.» DE NOVEMBRO
DE 1949
O SR. AUGUSTO MEIRA - - S r . Presidente, Srs. Senadores,
ao iniciar-se este anno do centenário de Ruy Barbosa, tive ocasião
aqui, de referir-me ao grande brasileiro iniciando as minhas homenagens á sua memória. Agora, nestes últimos dias, quando quasi
se está a ouvir o bater da hora que o encerrará, quero, de novo,
dizer do meu sentir, em relação ao homem extraordinário que o foi,
esse glorioso filho do Brasil, todo entregue ao serviço do direito
da justiça e da liberdade, da ordem constitucional, das vocações
mais altas de nossa Pátria.
Sr. Presidente, volvendo o olhar aos dias que se foram, ao
tempo em que cursava a Faculdade de Direito de Recife, não
posso, hoje, compreender como foi que, através de todo o meu
curso de cinco anos, estando em continuo contacto com inúmeros
professores, nunca ouvi, por parte deles, em oportunidade nenhuma o nome de Ruy Barbosa. Nunca ouvi uma referência a suas
idéias. Não compreendo como isso foi possível. E*o fato é, agora,
para mim, de tal ordem chocante, que me não posso furtar pôr eni
destaque coisa tão significativa e surpreendente, quando hoje se
celebra o centenário de nascimento do brasileiro insigne e exaltamos sua memória. Como foi isso possível? Como? Naquele tempo
de minha vida acadêmica, Ruy Barbosa já era o homem sobre
todos notável, que houvera feito estudos poderosos sobre a instrução pública, que já havia escrito o prólogo famoso do "O Papa
e o Concilio", houvera trabalhado pela libertação dos escravos,
que se houvera revelado pela imprensa em artigos constantes e
formidáveis, abalando o Império, que fizera parte do Governo Provisório, trabalhara pela construção Constitucional Republicana,
houvera enfrentado os excessos de poder de Floriano, defendendo
os atropelados pelos erros do grande Marechal, marechais e professores, ofendidos em direitos inexpugnáveis, aluídos, em seus
postos e cadeiras de caráter vitalício. Ruy já era por esse tempo,
o grande oráculo de nossas liberdades, o lidador, o batalhador, o
defensor intemerato e quasi temerário de nossas regalias consti-
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tucionais e republicanas. Como foi possível? Como foi possível,
que nesse curso inteiro de direito, de cinco annos, jamais ouvisse o
seu nome, em nenhuma das aulas, nem mesmo na de Direito Constitucional? Não posso atinar com explicação plausível a não ser
que a dilatação geográfica de nosso país, possa explicar tão desnorteante desinteresse, tão desvirtuadoras omissões. Seria tão temeroso, entre nós, por esse tempo o descaso por tamanhas alturas?
No Brasil há dessas coisas, estranhas, absurdas, incompreensíveis, mas nem porisso menos reais. Isso não importava á atuação
de Ruy em todos os domínios da vida nacional em que ele se projetava, em alturas jamais vencidas, senão por ele próprio. E já
nem sei, Sr. Presidente, se isso era mais estranho e admirável e
pasmoso, do que ouvi-lo, ao declinar da idade, carregado de serviços, aureolado de glórias imortais, falar da "inutilidade de seus
dias" "nas armas de sua luta provadamente inútil" "na insana pretensão de sua fraqueza na «pouquidade de seus méritos», pesar
de feitos nunca feitos por outrém e, por isso mesmo, mais gloriosos e memoráveis?
Que dilaceração nessa laceração da alma, quando fala em
"recolher antes que o naufrágio lhe arranque das mãos a bandeira
sagrada?!
Há coisas que se não compreendem, enigmas indecifráveis, só
entrevistos nas vagas torturadas de um sonho cheio de pesadelos.
Transes que atravessam o nosso espírito, ecoam em nosso coração
em alvoroço, como quem se sentisse atravessar pela sideração fulminante de uma scentelha elétrica na voragem de uma tormenta.
Ruy, o grande Ruy, um mundo que nem todo mundo compreendeu,
não foi compreendido ! Passou e sumiu-se numa cavalgada de estrelas .
Sr. Presidente, Demostenes, na Grécia de seu tempo, se alarmava com o poderio crescente e ameaçador de Felipe de Macedônia e por isso, mais ainda, em face das rivalidades e desuniões
das repúblicas helenas de eterna inconstância. Via todas elas
mais e mais se enfraquecendo, esquecidas dos perigos que as ameaçavam. O seu brado se levantou, os seus conselhos e avisos troaram, procurando na união e na concórdia, o vigor e a fortaleza indispensáveis, capazes de conjurar tão instantes males. Inda uma
vez se verificou a inanidade dos remédios tardios e todo o poder
da corrupção e do descaso pelos interesses maiores e integrais da
pátria: seus direitos e liberdades.
No Brasil, Ruy Barbosa, daquela estirpe de eleitos, de homens
tão raro-s quão providenciaes e surpreendentes, homem único em
nosso país pelas suas largas visões construtivas de patriota e vontade em ação, depois de muito lidar pela implantação da Repú-

blica, a alviçareira portadora de esperanças e grandezas para o
nosso país, depois de lhe dar, com os seus trabalhos, na Constituição, quanto era possível para engrandecê-la e à República, em seus
fundamentos, começou a sentir no desvirtuamento das instituições,
na erronia inveterada do seu evolver, perigos constantes. Tudo se
conturbava na vida nacional: instituições e direitos. Não duvidou
continuar no seu apostolado e arremessou-se à arena dos mais
árduos e avultosos combates. E esses combates e essas pelejas,
inflamadas nas aras de seu patriotismo, entraram a culminar como
montanhas sobre montanhas, extremando a verdadeira vida republicana, das eivas que a inquinavam e punham em perigo e em
desconfiança os efeitos benéficos esperados da grande transformação republicana.
Homem de saber entre políticos pigmeus, realizador entre céticos, firme como as alavancas e impetuoso como as caudais, se fez
o mágico fiador dos destinos da constituição e da pátria. Fez-se
evangelisador, batalhador em larga escala, instruindo, explicando,
dando vida e eficiência e alma à substância constitucional, não
compreendida. Batalhou, lidou, agigantou-se, insistindo na necessidade de seguir-se o rumo certo e só possível com o império da
lei, o império dos princípios impessoais em contraposição ao demônio das paixões e interesses subalternos. E ele que construiu a
lei, ensinou a lei, divulgou a lei, a interpretou e lhe deu vida, alçouse em sua defesa, clamou muitas vezes, quantas vezes, para os horizontes desertos. Lembraria Demostenes, forcejando por conjurar o inconjurável: lá a dominação ruinosa do estrangeiro, a tirania de Felipe, sobre as liberdades das cidades gregas, cegas pelo
egoísmo, descrentes do seu império; da própria glória, das horas
imortais do seu passado poder. Aqui, o domínio da farça e da
força, da irresponsabilidade e do arbítrio. Lá era o déspota, violento e corruptor insidioso e audaz. Aqui era o vício integral dos
homens propensos ao mandonismo, à defesa, à fruição, ao gozo
egoísta das posições, ao esquecimento dos mais extremos interesses do país, em seu conjunto. O mesmo na seriação dos Estados da Federação. O que eram as eleições? o que eram os diplomas, o que eram os direitos conculcados da nação, o povo, o
próprio governo entregue ao abandono e despreso de si mesmo?
só uma coisa nos salvava: a lógica avassaladora do nosso próprio
destino, aquela força imponderável e misteriosa, que no dizer de
Zola, apesar de todos os erros, nos arrastava sempre para o futuro. Só o subconsciente trabalhava pela nação. Nos Estados se
geraram as oligarquias, nos municípios imperaram e proliferaram
os sobas. Entre os Estados havia os engeitados, os esquecidos, os
escravisados. A justiça era o massacre das leis, a mortificação do
direito, quantas vezes uma armadilha cínica de impulsos malsãos.
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A insegurança, pela deficiência de justiça, era generalizada, alarmando as populações em retirada.
Ruy Barbosa desejou fazer-se Presidente da República, desejou de modo direto, auscultando a nação, poder influenciar sobre
a marcha do país, fazê-lo encaminhar-se e viver num regimen de
realizações, de segurança legal, de fulgurante realidade. Batalhou
pelo império insubstituível da lei.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - - V. Ex.9 permite um aparte?
(Assentirnento do orador) - - Quem estuda a personalidade de
Ruy Barbosa, o que nele mais admira não é somente a bravura
moral, mas também uma espécie de bravura física. Comparecendo
perante o Supremo Tribunal Federal, ao Tempo de Floriano,
ameaçado na vida por defender os próprios inimigos, marcou na
história pátria o início da evangelização cívica que só parou com a
sua morte. Ruy Barbosa há de sempre transcender, porque tenho
para mim que ele não desejou ser Presidente da República brasileira, com o objetivo de vir a ser realmente presidente, porquanto
conhecia perfeitamente nossa realidade. Como apóstolo, pelo
exemplo, apresentando-se candidato, abriu clareiras por onde o
povo brasileiro devia caminhar, para as clarinadas de 1930, e para
as conquistas de liberdade no futuro.
O Sr. Roberto Glasser — Muito bem.
O Sr. Kernigaldo Cavalcanti — Essa a grande personalidade
de Ruy Barbosa, projetando-se pelo amanhã, como símbolo da aspiração de todos os brasileiros.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Agradeço o aparte de V. Ex.9 que
vem robustecer meu pensamento a respeito do grande brasileiro.
Da altura de um profeta clamou para todo o país em comícios
poderosos e deslumbradores; ergueu a voz, derramou ensinamentos,
delineou perspectivas. Visionou realizações magestáticas. Fez da
imprensa um baluarte insuperável. No Rio, em São Paulo, em
Minas, na Bahia, sua voz trovejou, acordando e levantando a
nação. A catapulta que abateu o Império, continuava em seu rebate e ern seu clamor. No mármore, no ouro, no bronze, nas fulgurações de sua palavra, debuchou panoramas, precursores de todos
os encantos, no alcance de melhores dias. E o saber o acompanhava como um rio descendo de uma eternidade e o acompanhava
na sua bravura indomável, toda inteira sua.
A nação não se mostrou indiferente. Os povos corriam para
ele e até mesmo os Estados que ele alcunhou de escravisados, bramiam de fervor ante o seu apostolado. Mas o que significavam as
eleições? Não fora o exemplo que ficou, todo seu trabalho valeria
por uma semeadura desfeita, por uma batalha perdida E desde o

dia em que forças subrepticias e insomnes levaram a Nação a
perder o eventual governo de Ruy, o país começou a andar de
costas; perdida a estrada real, necessitou, em perigo, de recorrer a
uma revolução, que viesse trazer aos brasileiros, um raio de nova
esperança, às esperanças perdidas: o Governo da Nação pela
Nação.
À revolução de 30, foi um imperativo do desespero nacional,
ante a deplorável situação interna e tremendos perigos externos e
tão viciosos andavam os nossos costumes, que a revolução, em
muitos pontos desvirtuada, caminhou para a ditadura, como uma
necessidade inelutável.
E quem era Ruy Barbosa, ao tempo em que lançou a sua candidatura? O batalhador de cem pelejas, a vocação vitoriosa à grandeza dos destinos do Brasil. Ruy era um vanguardeiro da abolição,
o propulsor da queda do Império, o prefaciador resoluto do o Papa
e o Concilio, o defensor dos atropelados pelos erros da República
nascente, ao tempo de Floriano, o defensor máximo da Constituição, o burilador do Código Civil, em trabalho pasmoso de saber,
competência e erudição, o excelso autor da Lição do Oriente, da
defesa providente de Dreyfus, das Orações do Apóstolo. E a
Nação que o não esqueceu, foi ludibriada em sua escolha e sacrificada em suas aspirações mais caras, de grandeza victoriosa.
Uma academia de sábios teria de levar longos e dilatados dias
para estudar, medir, apreciar, compreender, esclarecer, a obra de
Ruy Barbosa: advogado, jornalista, escritor, parlamentar, tribuno,
escritor, sábio, bravo de incomparável bravura, em qual desses aspectos ele não seria sempre maior? Não era homem para se pavonear, para ser levado pela onda para íie enfileirar no declive áulico
do conformismo, das victórias fáceis. Era um príncipe de ademanes imperiais. Valia pelo vigor transcendente de seu próprio eu,
era o quia, o pão que alimenta, o orvalho que refrigera e mata a
sede, a luz que alumia, o tacape que amedronta, a fé que não transige, o amparo inexpugnável. Era uma cidade de altas torres, de
erguidas ameias, uma catedral de agulhas para o céu. Montanha e
alcantil sublimava a planície. Em toda parte Ruy era dominador,
era extremado era profundo, tinha a vastidão inexgotável de horizontes profundos ao longe que recuam. Que maravilha nas Cartas
de Inglatera, que esplendor a galhardia, que maestria em Atos inconstitucionais e Anistia Inversa, que portento na réplica a Carneiro Ribeiro, que poema nos imorredouros discursos no Senado,
sobre sua gestão financeira, que valentia nos portentosos discursos
que pronunciou na campanha civilista, que decisão vitoriosa quando
em Haia enfrenta Marshall, projetando toda a grandesa do Brasil
legal, ante a prepotência arrogante do germano audaz, que evan-
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gelisação na sua excursão a Buenos Aires! Um país que tem um
tal filho, irmão de Caxias e Nuno Alvares, tem tudo de que se
ensoberbecer nobremente, tudo para confiar na atitude desassombrada de seu destino. Ruy era o condestável da liberdade.
De onde, de que mistério das coisas, das forças infinitesimais
e insondáveis do universo se arregimentaram, vieram as energias
todas que o conformaram? Como foi possível, que de elementos
imponderáveis, se gerassem qualidades tão altas, alma tão forte,
inteligência tão clara, bravamente dominadora ?
E hoje, que ele se foi, por onde se derramaram os clarões de
seu brilho, o fulgor de sua veemência, o arroubo, o deslumbramento
de sua palavra, de suas idéias, de seu alcandorado espírito, de seu
abrasado amor da pátria?
Mistério insondável, que confunde o grande e o pequeno e,
nos dominando, nos arrasta nas revoltas espirais de uma admiração sem margens.
Hoje, quando o mundo anda convulsionado, quando as forças
do mal e do despotismo exsurgem dos esconderijos das idades,
para assaltar nos novos tempos, Ruy é como o Sinai, como o
Thabor, lendários tabernáculos bíblicos, sagrados pousos, a indicar
os rumos eternos das vocações brasileiras e humanas, por uma era
de paz, de trabalho, de concórdia, de segurança e de ventura, que
só eles amparam e asseguram no fundo incerto dos horizontes
sombrios. E porque não foi Presidente ? Ruy era o esplendor, a luz.
a alma abrasada de purificador. Sacrificou-o uma síncope nacional.
O SR. PRESIDENTE — (Fazendo soar os tímpanos) — Permita-me o nobre orador ponderar-lhe que está finda a hora do expediente.
O SR. ARTHUR SANTOS - - (Pela ordem) - - Sr. Presidente,
solicito a V. Ex.° consulte o Senado sobre se concorda com a prorrogação da hora do expediente por trinta minutos, a fim de que o
nobre Senador Augusto Meira possa terminar sua oração.
O SR. PRESIDENTE - - O Senado acaba de ouvir o requerimento do Senador Artur Santos, em que pede seja prorrogada,
pelo tempo regimental, a hora do expediente.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer
santados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senador Augusto Meira.
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O SR. AUGUSTO MEIRA — Sr. Presidente, agradeço ao nobre
colega, Senador Arthur Santos, a atenção do requerimento e ao
Senado a paciência de me ouvir.
Quando se pensa em trabalhos de Ruy Barbosa, no muito que
meditou e divulgou pela escrita e pela palavra, nas manifestações prodigiosas do seu poder intelectual e verbal, como que nos
sentimos transportados a um país estranho, uma cidade encantada,
onde a architetura se levanta em arcarias vigorosas e fustes gigantescos, architraves e capiteis de sublimado fulgor. Tudo é grande,
tudo é luminoso, tudo é formidável. Desses seus trabalhos destacamos três apenas: Atos Inconstitucionais é um escrinio de pedrarias, Clareza, firmeza, fortaleza, destreza insuperável de uma inteligência, máscula, imponente, vitoriosa. Nunca se pronunciou, de
Direito Constitucional, uma lição mais surpreendente e fecunda,
uma glorificação às funções majestáticas do mais alto Tribunal
do País. E' pena que não haja tempo para detalhes. Outra sua
obra que desejo pôr em destaque, é aquela em que desenvolveu,
em lances supremos de sabedoria, as razões fundamentais de defesa aos direitos do Rio Grande do Norte, em dolorosa pendência
com o Est-ado do Ceará, em uma questão de limites. Tudo parecia
perdido para o Rio Grande do Norte, apesar de seu melhor direito.
Ruy estudou o assunto, com a soberba bravura que lhe era peculiar,
com o entono luminoso de quem ampara direitos sagrados, crua
mente sacrificados. Ruy reduziu a pó, a poeira, a nada, o julgamento de Lafayette, prejudicando o pequeno Estado. Tudo parecia
perdido e Ruy, como um salvador, fez o milagre do Cristo ressuscitando Lázaro. A causa foi levada ao Supremo Tribunal e o Rio
Grande do Norte triunfou, com o triunfo imorredouro de Ruy
Barbosa» capaz de sugerir as mais profundas emoções, a mais
exaltada apoteose.
Outro trabalho de Ruy Barbosa, que desejo principalmente
pôr em relevo neste momento particular, é constituído por uma das
cartas de Inglaterra. Não é a que se refere à Lição do Oriente,
nem a que escalpela a injustiça levada a efeito contra Dreyfus.
E' antes aquela outra em que o seu mais acentuado pendor filosófico, se refere com exaltação às Bases de Fé de Balfour. E' um
sentir reservado, personalíssimo, quasi imaterial em que Ruy,
deixando as suas ruidosas questões de Direito Contitucional e propósitos de servir a nação legal, acompanha o profundo escritor
inglês nos domínios supremos da filosofia. A obra do sábio inglês
é toda vazada nas suas linhas maiores em combate ao naturalismo,
concepção das coisas, que subindo de Comte a Spencer, a Darwin,
Heckel, Lamàrck, Emanuel Kant e mesmo'a Lucrécio e à filosofia grega, procura dar scientificamente uma noção real das coisas,
e fundar a sciência em bases experimentais: a natureza do homem e
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das coisas, explicados sem intromissão de elementos sobrenaturais,
inaccessíveis à experiência e ao saber humano, domínio do misticismo, do sonho, do inabordável.
Lendo-se Ruy, nesse estudo memorável, sobre o sábio escritor
inglês lamenta-se que não houvesse ele dedicado uma boa parte
de seu tempo na apreciação continuada dessas questões fundamentais da filosofia, que entestam com o destino humano. Que
maravilha não teríamos? Entretanto, se entrevê a sua grandeza e
quanto que perdemos, através desse estudo, uma simples janela,
um rastilho de luz sobre perspectivas de uma imensa e indevassada
profundidade.
Nesse ponto, para admirar Ruy Barbosa, não há necessidade
de acompanhá-lo em seus desdens em relação ao naturalismo, forte
corrente do pensamento, victorioso, victorioso, hoje em todos os domínios e cheio de promessas fecundas, si é que a sciência tem algum
valor. O próprio Ruy o confirmaria, quando diz na Oração aos
Moços: "Mas do século VI ao século XX o que as sciências crearam é imensurável". Não o contrariaria o próprio S. Tomaz que
no dizer insuspeito de Maritain, era o apóstolo da inteligência, o
doutor da verdade, o restaurador da ordem intelectual. Mesmo
falha que se a julgue, na explicação última das coisas, só ela tem
consciência do que diz. A inteligência humana dá o que pode e
tem dado muito: muitas trevas e superstições tem dissipado e há
de dissipar em sua ascenção milenar. Nem a estética, nem a moral,
nem as religiões, escapam às verificações scientíficas. Basta, porém,
que se sinta que Ruy Barbosa lhe é adverso e fica na escola tradicionalista e tudo confia da tradição e da autoridade. E' nesse
caminho que ele encontrou Balfour e encanta-se com semelhante
encontro. Chega mesmo a dizer: "Ele responde como uíha forte
Voz interior á situação atual do meu espirito".
Sente-se como eram injustos e malévolos aqueles que chegaram a increpar Ruy de ateismo e os que vieram mesmo falar em
sua conversão. O fato de tais juízos, sem base e apressados senão
tendenciosos e malévolos, não é pouco vulgar e o próprio Balfour
os teve de sofrer.
Verdade é que Ruy se sente bem com ele e a leitura dessa
obra valeu-lhe como um refrigério, uma lustrai onde vogou deliciado, como um Deus em ferias.
Balfour é infenso ao naturalismo. Ruy o cita e diz a seguir:
"Para designar essa orientação da inteligência tem-se usado mais
ou menos corretamente os nomes de agnosticismo, positivismo ou
empirismo". Mas ele Balfour os nomeia sob o qualificativo genérico de naturalismo" RUy ainda o cita na seguinte frase: "Quem
daria ao naturalismo a mínima atenção se ele não se misturasse à
força na comitiva da sciência, não lhe vestisse a libre, revelando à
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guisa de parente, a honra de encarnar-lhe a autoridade e reproduzir-lhe a voz ? Por si mesmo ele nada é. Nem prevê as necessidades do gênero humano, nem lhe satisfaz a razão". E Ruy
ainda se refere ao emérito escritor inglês nestas palavras decisivas:
«O vasto complexo das nossas crenças scientíficas, morais, estéticas, teológicas, requer na opinião do autor, dum princípio de organisação que as harmonise, explicando-as em comum. Dos três
pontos de vista adotáveis para esse fim, o menos satisfatório, segundo ele Balfour, é o naturalismo. O teísta leva-lhe vantagem.
Mas só o cristão é completo, eficaz e salvador". Verifica-se que
Ruy Barbosa, se sente a panos soltos, a navegar por semelhantes
águas e isso põe em realce a sinceridade de seu sentimento em
sua grande e luminosa vida, de encontro a malignidade de quem
forcejou por vê-lo de outro modo.
Como dissemos acima, não vemos motivo a esse desdém em
face do naturalismo. Não o vemos, nem no domínio scientífico, nem
no domínio moral ou estético ou mesmo religioso. Em todos eles
a sciência ha de estar presente, com suas informações legítimas.
O naturalismo se baseia na sciência, em dados scientíficos que a experiência humana, a diligência humana vae conseguindo acumular..
Quem afirmou a esferoicidade da terra ? acabou com a ilusão geo~centrica? Com a ilusão antopocentrica? Com o prejuízo da finalidade, do livre arbítrio ou liberdade de indiferença? O naturalismo,,
forma hoje escola avassaladora, nos domínios sáfaros e dominadores do saber e da filosofia, a mais vigorosa e a mais culta. Nãd»
satisfaz aos anseios humanos? Não aclara as gehenas de toda escuridão em torno? Qual a doutrina que o terá realizado eficazmente? Não o tradicionalismo em que Ruy se alenta ao lado de
Balfour,' nem o moralismo de Secretan e Rencouvier. O grande
mistério continua insondável. Ao menos de Lucrécio a Bacon, a
Kant, a Augusto Comte, a Spencer e Mill e Taine, Hoeckel A.
Bain, Fouillée, Abel Rey e tantos outros, se encontram um roteiro
por onde segue processional a experiência, ao serviço do anseio
humano, em face ao determinismo universal.
Mas, nem por essa divergência é menos alto o valor do sentir
e pensar de Ruy, tranqüilo na firmeza das âncoras da fé. Era de
convir, pôr em saliência essa sua atitude mental e religiosa, que
nunca'o abandonou, mesmo quando se viu sacudido, como êlle
próprio o diz, pelos rijos maroiços do século. E pena é, que
preocupado em dar ao Brasil um regimen de ampla seguridade
legal e constitucional, vibrante em tantas pelejas, ditadas pelo seu
patriotismo, nos tivesse privado do muito que poderia dar, dizer
e ensinar nesses domínios do transcendente e da filosofia, onde
acima de tudo ele visionou, no seu sentir, como Moisés no Sinai,
a inspiração inconspucavel de Deus. E' que, para Ruy Barbosa,
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ao^lado da inteligência está o coração, o órgão das intuições divinatórias e no seu dizer, "o coração não è tão frivolo, tão exterior,
tão carnal, quanto se cuida. Há nele mais que o assombro fisiológico; um prodígio moral. E' o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal. Vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível e até no infinito vê". O coração é um mundo de maravilhas,
de evocações, de eternidade. Para ele não há futuro nem passado,
nem ausência. Tudo é presente, tudo presença creadora -animada
e vivente. Ruy Barbosa, facilmente se colocaria entre aqueles pensadores, que dão prevalência ao instinto e ao sentimento, sobre a
inteligência. Estaria inteiramente com.Bergson.
Há um outro ponto da doutrina, conexo a este, que nos tempos
que correm, vale a pena pôr em destaque, no pensamento do insigne brasileiro.
Uma mentalidade bastarda entende misticamente e utopicamente crear um mundo onde todos sejam eguais em tudo e 'precipuamente, debaixo do ponto de vista econômico. Não compreendem o sentimento da igualdade jurídica, simplesmente jurídica,
equivalente á vigência de eguais possibilidades e garantias a todos,
no campo do direito. Todos são eguais perante a lei, Os direitos
de cada qual tem o mesmo valor perante todos. Como o metro
mede as distâncias lineares, a tonelada o peso, ò litro o líquido,
quaesquer que sejam as naturezas mensuráveis, pouco importando
a sua valia, forma ou qualidade, assim o direito dá o seu á seu
dono, suum cuique tribuit.
No domínio econômico, tudo está a depender da indústria, da
capacidade creadora de cada um, da capacidade de economia, de
previsão e tantas outras virtudes, todas de caráter individual. Aí
não é possível falar em igualdade generalisada, porque a diferenciação é que está na natureza das cousas. A natureza é o grande
diferenciador. Só o trabalho, o esforço, o aperfeiçoamento pessoal
adquirido poderá superar situações inferiores, O fator biológico,
como diz Amon, está na base de todas as diferenciações pessoais.
A respeito diz Ruy Barbosa: A parte da natureza varia ao
infinito Não há no universo duas coisas iguais. Muitas se parecem umas com as outras. Mas todas entre si diversificam. E
mais: "A regra da egualdade não consiste senão em aquinhoar
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam.
Nessa desigualdade social, proporcionada á desigualdade natural,
é que se acha a verdadeira lei da egualdade. O mais são desvarios
da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a
iguais ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante
e não igualdade real. Os apetites humanos, conceberam inverter a
norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na
razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos

equivalecem". Tudo isto, no dizer de Ruy, é "blasfêmia contra a
razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da
miséria proclamada em nome dos direitos do trabalho; e executada,
não faria senão inaugurar, em vez da supremacia do trabalho, a
organização da miséria". E podíamos acrescentar, do mais nefasto
parasitismo, e anarchia integral.
E, a seguir, Ruy demonstra os milagres do esforço, da energia, da vontade de vencer pela perseverança, pelo trabalho, pela
oração. O Criador começa, diz ele, e a criatura acaba a criação.
A maldade, o ócio, o vício, não podem na sua degradação
aspirar razoavelmente aquilo que consegue a virtude, a lida construtiva, de envolta com a oração que eleva a Deus. Desse modo,
Ruy aponta os problemas vitais do momento atribulado em que
vivemos, na necessidade da defesa da civilização e da cultura, do
trabalho, do repto das investidas dos malvados e desertores do
dever, para consigo, a família, a pátria.
Temos aí uma face dominadora da atitude de Ruy, em contacto com os problemas mais graves da economia dos indivíduos e
economia dos povos. Ruy era ortodoxo, até o fundo da alma. O
seu gênio, quaisquer que fossem vagas vacilações, equilibrou-se
sempre na rocha viva da tradição e da fé. Assim foi sua filosofia,
assim foi no domínio da economia política e das mais agras questões do domínio social humano.
E quanto ao mais, ele bem poderia repetir os versos de Hugo,
se referindo ao que considerava as blasfêmias do tempo:
«Bave dinventions, qui tacheraient lê ciei
Si Ia fange pouvait atteindre, écume vile
Dieu, 1'ouíragé sublime, eternel et tranquille /»
Grande Ruy A Nação quis elevar-te às maiores alturas, a ti...
a quem, como Prometeu, trouxeste o facho sagrado da ordem legal
e da liberdade. Nas faldas gigantescas de nossa história foste, um
dia, sacrificado pela farsa e pela força. Mas não importa. Ficaram
teus livros, as tuas palavras, os teus ensinamentos, o teu exemplo,
a tua fortaleza e à luz da tua glória, o Brasil ver-se-á garantido e,
entre nós, a compressão, a violência, a tirania e o despotismo não
prevalecerão jamais.
Grande Ruy! Bandeira sagrada de redenção e civismo, estrela solitária e bendita, tu que tudo etopenhaste para fazer do
Brasil uma poderosa nação legal e soberana, tu que sondaste todo
o campo do saber jurídico e o serviste com bravura imortal, como
os anjos de Milton guardando o paraíso, continuas agora e sempre
a velar por ele e o aclaras na imensa luz, na luz imorredoura de
tua serenidade e do teu perdão. (Muito bem; muito bem. Palmas).
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JOAQUIM NABUCO
O SR, AUGUSTO MEIRA — Sr. Presidente, Senhores Senadordores. Não é preciso ser pernambucano para me interessar pela
glória de Nabuco; não é preciso ser nordestino, muito embora a
vida do nordestino, em volta de Pernambuco, seja a mesma existência de glórias e trabalhos sem conta. Basta ser brasileiro.
Por esse motivo, é que, depois dos eloqüentes discursos pronunciados venho, não fazer a apoteose de Nabuco, já tão brilhantemente feita, mas dar uma demonstração de amor filial que se
nos inspira nos próprios sentimentos deste grande brasileiro.
Hipólito Taine afirmava que ao estudar qualquer espírito, o
essencial era verificar o que ele chamava o caráter dominante, examinar aquilo que era o fundamental e individual nesse espírito.
A obra de Nabuco sobreleva, em relação à libertação dos escravos,
à defesa dos direitos do Brasil na questão com a Inglaterra, e mais
que tudo, na sua piedade filial. Foi característica fundamental de
Joaquim Nabuco o amor constante ao seu grande progenitor.
Sr. Presidente, é sentimento igual que me traz a esta tribuna,
para dar conhecimento ao Senado de uma carta aberta, escrita em
1880 por meu pai a Joaquim Nabuco, quando este se achava em
plena batalha da libertação. De longos annos a tenho guardada
como em cibório de ouro.
A atitude de Nabuco não era simplesmente pessoal, mas a
representação do mais generalizado sentimento brasileiro. Em
parte nenhuma do mundo, a escravidão foi tão suave como no
Brasil. Se é aceitável que houve alguns desvios, se é fato que alguns escritores apelaram para essas exceções e as colocaram em
realce desmedido, não menos verdade é que a escravidão no Brasil
- repito — foi a mais suave e a mais humana de todas as escravidões. Pode dizer-se que as relações dos antigos senhores com os
escravos eram mais humanas, mais amigas, mais santas e cordiais
que as dos operários de hoje em face a seus patrões e reciprocamente.
Já ao tempo da Colônia, o Padre Vieira levantava-se contra a
escravidão dos índios. Clamou no Brasil; atravessou os oceanos e
clamou na Corte de Portugal. Em 1775, uma lei já libertava os
selvagens escravizados pela ganância dos colonizadores.

A idéia de libertação do homem, idéia generosa brasileira,
genuinamente derivada dos nossos ancestrais, já de longo tempo
existia no Brasil. Quando os Inconfidentes Mineiros cogitaram da
Independência da Pátria, um dos postulados fundamentais era a
libertação dos escravos. Também quando se reuniu a primeira
Constituinte brasileira entre os nobres representantes do país nascente em sua independência, dominava a mesma idéia.
Em 1831, decretou-se uma lei abolindo o tráfego de escravos.
Em 1850, outra lei reforçou a primeira de forma que a fonte principal da escravidão africana ficava, assim, esgotada.
Mais tarde, o sentimento nacional, sempre ansioso por essa
liberdade completa, levou Rio Branco a baixar a Lei 71 - - a Lei
do Ventre Livre. A criança nascida de mãe escrava era inteiramente livre. Em 1883 outra lei libertava os sexagenários. A escravidão via-se acossada. Era uma árvore fenescente.
Vê o Senado que havia na nacionalidade um sentimento acorde
em torno da libertação dos escravos. Joaquim Nabuco foi, afinal,
o último propulsor da idéia, grandioso batalhador, eco vitorioso —
se assim me posso expressar — da grande campanha cuja batalha
final ele travou.
Achava-se o grande brasileiro em plena campanha abolicionista, quando meu pai lhe dirigiu essa carta, publicada nos jornais
do tempo, a cuja leitura vou proceder ,para que fique nos Annais
desta Casa. E' também, como disse, revelação de minha parte do
sentimento de piedade filial semelhante àquele que Nabuco revelou
escrevendo sobre a vida augusta de seu progenitor.
A carta, Sr. Presidente, é esta :
"Illmo. e Exm. Sr. Dr. Joaquim A. Nabuco de Araújo.
Si não tenho a honra de privar com V. Exc,, nem siquer de conhecel-o
pessoalmente, sobeja-ms a satisfação de o apreciar e aplaudir pelas manifestações de seu tahnto e pela posição que ocupa, já assãs vantajosa na arena
política da nossa pátria.
Do digno pae de V. Exc., de saudosa memória tive provas de benevola
amizade; — e a essas relações acresciam outras, que não vem a propósito
declinar aqui, as quaes desae muito deixei sem cultivo no abandono da vida
obscura, á que me tenho dado.
Eu, que amo sempre as glórias alheias, porque sou enthusiasta admirador
de tudo quanto é belo e nobre; e, que via nos primeiros fulgores da estrella
pernambucana os assomos de uma doce esperança para o paiz, o penhor de
uma nova era para este infeliz e depauperado ,norte, não podia dei&ar de alegrar-ms particularmente com as suas glórias vendo como daquele tronco illustre e venerando brotara e se opulentava (qual junto de um gigante outro gigante) esse rebentão viçoso, que promettia o igualar e exceder.
A varírdí"-1 dos assumptos, que V. Exc. discutia, a lucidez, com que
eram desenvolvidos, e a inalterada gravidade com que fallava ao parlamento,
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não se lhe tendo ainda descoberto as indulgentes reservas e a espreita dos
astutos, faziam-no admiravelmente acolhido de,todos e tornavam invejável a
sua florescente carreira.
O anuncio de um trabalho litterário de V. Exc. quebrantava-me sempre
a disposição para qualquer outro mister, que não fosse a sua leitura; e para
mim, como para tantos outros, era o joven parlamentar um vulto superlativamente sympathico entre os mais festejados campeões das idéas adiantadas.
Já vê, portanto, que não podia passar-me desapercebida a sua propaganda emancipadora. — E é ella que me resolvi a traçar e enviar-lhe estas
linhas cá do imperceptível cantinho, que habito, vasta região para a minha
microscópica individualidade.
Affligem-se as emoções, que sinto no arriscado momento de abandonar-me
à tanto, '-- sahir do meu humilde retiro tacteando nas trevas, convulso de
temor, as mãos imbelles para confrontar-me á um lidador pujante e exercitado,
cujo só prestigio me vence, cuja destresa tira-me a esperança, ao menos, de
uma honrosa capitulação. Todavia, como a mim também me animam convicções profundas, quaes as de V. Exc. em contrário ás minhas; como a convicção traz o amor, e o amor vence tudo (omnia vincit Amor); e como finalmente a época é dos aerostatos, por cujo meio "pôde o mais pequenino ser
subir á atmosphera das águias, eu tomo a ousada e surpreendedora tarefa de
dizer-lhe o que sinto.
Assim procedendo, não pense alguém, que reputo emmurchecida a mais
tênue siquer das flores, que lhe adornam a vicejante coroa de tantos louros
conquistados: ao contrário significa este meu esforço a certeza, que tenho, do
poder de suas idéas, que por oppostas as minhas em tão grave assumpto, considero de urgência não deixar sem contradicta.
Não se trata da questão pelo lado philosophico puramente; debaixo deste
ponto de vista não são admissíveis duas opiniões, V. Exc. acceita o" facto da
escravidão com suas raízes na lei, com suas ramificações ria sociedade; e é por
isto que offerece o prazo de dez annos para resgatar-se a propriedade a si
mesma pelos seus serviços. Si assim não fora, si a encarasse de outra fôrma,
hão concederia por certo nem um dia siquer.
E' nesta altura, que eu tomo a questão, szm que me seja preciso, portanto começar ab ovo.
Detesta V. Exc. a escravidão; mas, attento o que fica dito, não propõe,
que seja extincta desde já e sim para o final de um prazo dado.
Nesse terreno de transigência, de consideração ás circunstancias penso, que
V. Exc. não se mostrará immovel, refractario á todas as observações, como
si argumentasse sob o ponto de vista philosophico, do direito natural e da
moral pura, aonde não é licito transigir, porque a verdade é uma só. Penso,
que, se lhe falharem na discussão, que vae abrir na câmara, os seus argumentos, e não puder demonstrar as vantagens, que enunciou terá de modificar-se mais ou menos, assim como deverão fazel-o egualmente todos aquelles,
que pensam cie diverso modo, si forem vencidos em suas opiniões.
V. Exc. augura grandes vantagens, grandes melhoramentos para esses
dez annos, dado o caso da abolição e faz nestes termos na carta que dirigio
em resposta ao Sr. Dr. Escragnole Taunay: — " . . . Não lhe pareça também,
qus esses dez jmnos, que eu proponho, serão um período de anarchia e confusão. Elles hão de ser um decennio de transformação, sim, mas de progresso,
em que o trabalho livre operará milagres em que a circulação do paiz será
mais activa, em que o trabalho, que até hoje tem sido uma conscripção, começará a ser um voluntariado, em que a vontade começará ã accentuar-se na
vida do organismo social, etc. . . o credito agrícola teria uma base certa,
a terra adquiriria mais valor, a produção cresceria em toda a parte, etc."
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Direi alguma cousa para externar o pensamento de duvida, que tenho à
tal respeito.
As duas maiores difficuldades, que assoberbam o paiz, são a falta de
capitães e a de braços, que eu incluiria na primeira fazendo de ambas uma só,
si não fora esta de tal natureza, que nem sempre aquelles podem removel-a,
como succede com as outras necessidades, que sã resolvem perfeitamente pelos
meios pecuniários.
Pondo de parte, por instantes a primeira, vejo que a segunda vae augmentando quotidianamente, sem que lhe tenham obviado por fôrma alguma os
esforços até, hoje empregados com grandes sacrifícios. E, si desde longa data
assim tem succedido até o presente, não sei por que meio será resolvida
dentro desses dez annos.
V. Exc. pensa, que a escravidão é causadora desse afastamento do extrangeiro, é a bandeira negra, que tremula como signal de uma eterna quarentena e que, extincta a causa, deve cessar o effeito.
Dous factos me fazem divergir um tanto desta sua apreciação; 1." que nos
Estados Unidos da America do Norte essa bandeira negra, com maiores dimensões, nunca foi obstáculo à colonisação européa, nem ao grands desenvolvimento, a que de facto chegaram muito antes do movimento emancipador;
— 2." que, aqui no Brazil, toda a população adventicia tem procurado com
preferencia, quasi exclusivamente, o sul, onde é muito mais avultada a escravatura, deixando de vir para o norte, aonde escasseia de dia em dia e é já
bem rara em algumas províncias: colonos ou meros jornaleiros, tudo quanto
temos neste ramo é lá, para essa zona, aonde se desfralda mais larga a bandeira negra de que falia.
Concluo d'ahi, que as causas dessa quarentena, à que V. Excellencia
allude, são principalmente outras; e consistem, já no modo menos accurado,
porque teve logar a nossa primitiva colonização, já nas leis e sua execução,
que entre nós deixam de offerecer ao extrangeiro aquelle gráo de garantias e
vantagens, que lhe offerece a legislação norte-americana; proteção mais efficaz
à fam°lia, à propriedade, ao trabalho, etc.
Aqui, entre nós, tem-se querido fazer com rapidez e excessivo dispendio
aquillo, que se faria tempestivamente, com mais critério e economia, — com
mais amor ao bem publico e era para estar já feito em grande parte.
Quanto aos capitães, não comprehendo também como elles se ncs tornariam fáceis, como augmentaria o credito agrícola nesse decênio, desde que
a emancipação viesse empecer o trabalho, tornar mais precária, por conseguinte, a sorte da lavoura. Concordo, que, si o valor dos escravos estivesse
empregado em outra espécie, menos ephemera, o credito havia de se elevar;
mas não tiro a mesma conseqüência do facto de ser privado o senhorio da sua
propriedade, como quer V. Exc., quando offerece para isto o prazo de dez
annos.
Nem se persuada de que este prazo seria guardado, porque os aspirantes
saberiam reduzil-o à seu bel prazer, bem certos de qu» a parte contraria não
tiraria vantagem na lucta dentro de tão acanhado circulo.
No meio das trevas algum arrojado Prometheu iria buscar-lhes o sagrado
fogo do céo. . ., novos argonautas, elles procurariam conquistar, entre as tormentas, o vello de ouro de seus sonhos; nenhum Adamastor os aterraria : Viajores do deserto, sedentos por tantas gerações, elles quebrariam a dura
rocha para se dessedentarem nas águas da regeneração: teriam para isto seu
novo Moysés !... E essa força occulta, de que V. Exc. falia, semelhante à
electricidade, cuja sade no espaço ninguém conhece, arrebentaria de improviso, não pelos ares sobre as nossas cabeças, mas a nossa frente, nos campos,
aldeias, villas e cidades. . .

24 —
No estado actual das nossas cousas, quando a lavoura, única fonte de riqueza, está abatida e em desespero, tendo pedido desde longa data um auxilio, que nunca lhe foi dado, apezar de reconhecida a justiça da supplica, e de
tantas vezes promettido; quando já uma providencia foi tomada, a da liberdade
do ventre, que lhe cerceou os minguados recursos, fazendo-se ouvir as tranquilisadoras palavras, de que nella se encerrava tudo quanto havia à fazer-se
em tão melindroso assumpto; quando a educação do povo nem ao menos
tem se aproximado ao nível das conveniências sociaes, e abundam, por toda
a parte, a inércia e a preguiça com as subsequentes misérias, em grave detrimento das classes laboriosas; quando nada existe ainda feito para cumprimento
da promessa exarada na lei de 28 de Setembro, de receber o governo e fazer
educar a prole ingênua da mulher escrava, como será recebida a proposta,
de uma nova medida, qual a que V. Exc. manifesta ? !
Que de inconvenientes e graves complicações não se dariam vigorando
mais e mais e tendo curso a crença, de que só estão reservados a essas classes
as provações; — de que cada promessa feit£ ê um novo escarneo; e só nos
governam com o fim da tosquia, que desde muito já passou da lã para a pelle, e
pôde no futuro chegar á medula, mudando de nome?!
Deveremos porventura accumular difficuldades sobre difficuldades esperando tudo da acção do tempo da philosaphia no intuito de satisfazer alheias
suggestões, aliás nossas também até certo ponto ?
Deveremos atirar a pella tão longe_ porque exempli-gratia, 03 Estadoslínidos o fizeram ?
Quão grande não é a differença que se nota entre nós ainda hoje e aquella
prospera nação quando, ha bem pouco, teve logar a guerra emancipadora?!
Teremos a mesma somma de conhecimentos nas artes e sciencias, iguai
systema e approximado numero, siquer, de vias de transporte, — a alavanca
do credito, que alli, opera prodígios de força na mecânica das finanças, — a
mesma população illustrada e laboriosa para absorver essa massa inconsiderada e amortecer-lhe os choques!?
Certamente não, sabe-o V. Exc. melhor do que eu; — e dada a desigualdade de condições não se pode exigir a igualdade de regimen sob pena de fazermos o papel da rã, que entumeceu-se até o ponto de estourar.
Não avancemos tanto por invias solidões sobre terreno escabroso e sem
cultivo. Já fizemos o que era possível; muito pouco pôde restar, e cabe aqui
dizer aos sábios philantropos: — "Mais sabe o tolo no seu do que o avisado
no alheio".
Não posso deixar de dizer aqui alguma cousa sobre certo ponto de direito constitucional.
Interromperei o fio das minhas idéas para fazer-lhe apenas algumas incisões, quanto me basta.
V. Exa. na sua resposta ao Sr. Dr, Taunay disse : "Pergunta-me na
sua carta, si sondei os sentimentos dos meus eleitores, ou si conto com um
bill de indemnidade. Deixe-me responder-lhe com franqueza: os meus eleitore.s
peusam cada um por si e deixam-me também a liberdade de pensar por mim.
O mandato, que delles recebi, não foi imperativo, e só lhes devo a lealdade
de desempenhal-o conforme a minha conciencia. Havendo divergência entre nós,
elles tem o direito como tem em qualquer caso, de quebrar o laço, que nos
prende actualmente, si eu de novo pedir-lhes os seus votos".
A questão não é, si tem os eleitores o direito de não renovar o laço, que
actualmente os prende ao deputado eleito, (si pedir-lhes «de novo» os seus
votos); é esta outra, — si o deputado tem o direito de haver-se por tal fôrma,
que provoque essa solução, solução, note bem, que em tal caso, si não a
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operam desde logo, mas só depois por ocasião de renovar-se o mandato, é
certamente porque lhes falta o poder para tanto.
E' escusado declarar, que fallo dentro do circulo do direito e da lógica
sem entrar no alheio domínio do pensamento e disposições de taes eleitores.
V. Exc. reconhece por suas próprias palavras (nem podia deixar de
assim ser) um laço, que o prende ao eleitorado; aceita como cousa justa e razoável, que elle quebre esse laço em uma hypothese prevista, mas julga-se
com o direito de obrar em uma questão gravíssima, que entende com largos e
pesados interesses de ordem publica e privada, por tal modo, que possa estar
em antagonismo com elle!
Desta arte V. Exc. reconhece e desconhece ao mesmo tempo esse laço;
acha justo e razoável, o seu proceder de um certo modo e ao mesmo tempo
justo e razoável, que o quebrem por um tal proceder!
Si o laço existe e os prende, não é admissível essa divergência em matéria não circunstancial porem de grosso âmago e grave aspecto. Si o procedimento de V. Exc. é justo e de conformidade com esse vinculo, justo não
pode ser o dos eleitores reprovando aquillo que assim foi justamente praticado.
Si não é como digo, á que fica então reduzido esse laço, que valor tem
elle? onde a realidade dos princípios liberaes que nos regem?
Ainda mais, V. Exc. diz, que lhes deve a lealdade de desempenhar o
mandato conforme a sua consciência.
Mas, como dar-se o desempenho de um mandato praticando o mandatário diversamente do que quer o mandante em caso transcendente de particular
e publico interesse? Nem pôde existir essa conformidade de consciência, quando
deixa de ser elle desempenhado, assim como não pôde existir a circunstancia
sem a cousa, á que se alia.
Em tal caso, só resta a voz da conciencia desprendida, isolada; e deixa
de haver logar para a lealdade, porque esta não pôde viver só. V. Exc.
procederá assim muito nobremente como simples cidadão, mas no posto que
occupa, duvido que possa deixar de consultar o voto daqueles, cujo representante é.
Finalmente não esquecerei a especialidade da posição, que tomou, na qual
não é o deputado que tem de dar sorpreso o seu voto, mas o reflectido iniciador da medida, o que torna tanto mais vultuosa a sua responsabilidade.
Quando estão reconhecidos os grandes inconvenientes do falseamento da
eleição que por viciosa e não genuína tem distanciado o povo de seus representantes constitucionais; quando está na ordem do dia, como uma das mais
momentosas questões, a reforma eleitoral no intuito de sanar semelhantes males,
não me parece fora de propósito, pungir este tópico da sua carta,
fazendo-lhe todavia a justiça de resalvar c seu pensamento e as suas boas
intenções.
Volto ao assumpto principal.
V. Exc., como farei ver adiante, falia da interferência estrangeira e do
direito das gentes pairando sobre esta questão. — Algumas palavras a isto.
Outr'ora invadia-se o território de nações fracas e atrazadas para aprisionar os seus filhos e transportando-as através dos mares reduzil-os a escravidão em terra estranha, longe do berço natal: era um facto visivelmente sujeito á sancção do direito das gentes.
O Brazil attendendo aos reclamos de sua própria consciência e consultando a grandes interesses moraes e mesmo de ordem material, não ficou estacionaria Depois de suprimir o traffico deu ainda nm passo adiante. Pela lei
de 28 de Setembro de 1871, libertando a prole futura da mulher escrava, estabeleceu um fundo chamado de emancipação para mais accelerar o desenlacc
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do grande problema; e não esque«ceu outras medidas benéficas tendentes a
proteger e garantir a sorte do escravo. Fez aquillo que pôde; e si não fez tudo,
foi isto devido a difficuldade das circunstancias.
Existe, portanto, hoje a escravidão muito limitada em todos os sentidos
— quanto ao pessoal, ao tempo e a sua intensidade. — E a beneficiencia dos
cidadãos quer individualmente, quer colligados em associações, communica ao
impulso da lei um augmento de celexidade, que a ninguém é dado desconhecer.
A escravidão está, pois, radical e amplamente mutilada entre nós; quasi
pôde se dizer, que se acha supprimida sob o caráter de um facto social, de que
só restam desarticulados membros.
No tempo do trafico justa e bem cabida era a intervenção estrangeira, á
parte os excessos, que se deram. Mais tarde mesmo comprehende-se que
nações amigas manifestassem extra-oficialmente os seus intuitos de verem extincta a escravidão, cujo estado dentro do paiz era o mesmo dos tempos coloniaes, ameaçando de perpetuar-se pela prole, crescer e multiplicar-se com o
volver dos séculos. Desde que, porém o Brazil obedecendo a um dever moral
tomou e levou a efeitto aquella resolução com reconhecido sacrifício de momento, não posso admitir como cousa razoável e fundada em direito, que
nenhuma nação venha opprimil-o com exigências tão descommunaes e lesivas,
ingerindo-se nos negócios da sua vida privada, na sua economia interna, fazendo assim uma violência, de que não me consta exemplo nem precedente na
historia dos povos livres.
Ainda, ha pouso, li, que a França havia transigido a respeito da servidão hereditária em um dos Estados, de cuja organização estava tratando depois da guerra entre a Rússia c a Turquia. E que muito differente cousa será
porventura essa servidão hereditária, si é que não se dá mais valor aos nomes
do que as cousas? O que será essa tolerância, senão um desvio dos princípios
dominantes na actualidade por amor ás conveniências de um tal estado?
E como, ao passo que assim se pratica na Europa relativamente a um
paiz, que se organisa á face de grandes potências, pretender-se-ha do Brazil,
desde muito organizado e independente, depois de tudo que já fez, impor-seIhe aquillo, que não lhe foi nem é possível fazer sem grave detrimento, — Os
últimos traços de uma reforma, que ás vistas largas do mundo está feita?!
Não posso crer.
A Briths and Foreignty slavery society, de Londres, está em seu direito
propagando as idéias, que fazem o objecto de seu programa e julga acertada;
mas eu duvido que a Inglaterra, tão judiciosa e prudente, como, por via de
regra, tem-se mostrado em questões, que lhe tocam muito mais de perto; dotada daquelle bom senso, que constantemente se lhe observa, conhecedora das
nossas circumstancias, e tão estreitamente ligada comnosco por valiosissimos
interesses, queira prejuokcar-nos e levantar uma lucta insensata, para que não
ha razão de ser, quando em outros tempos o não fez antes da lei de 28 de
Setembro: a Inglaterra tem por certo muito em que cuidar dentro e fora de
seu seio, para manter-se no auge de propriedade em que tem vivido; e não a
supponho algum milhafre, que pretenda espantar as aves mansas para sorpreendel-as em seu vôo.
Será algum outro paiz, ou alguns, da Europa?
Quaes serão esses dotados de tão fervoroso amor do próximo, que pretendam mandar ao Brazil remir os destroços dessa escravidão, cujo circulo
todos os dias se. contrahe? .— extirpar as raízes dessa árvore fenecente, que
não mais fructifica e só se conserva em pé, com o fim de evitar os abalos de
uma queda brusca e repentina?
Sejamos abertamente francos.
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Em matéria de philantropia ou caridade nada temos que transplantar da
Europa, onde sobram messes para os humanitários segadores: não lhes assenta,
pois respigar em alheios campos, invito domino.
Lá, pelo orgulho e ambição de alguns prepotentes, as pequenas nações
vivem em perpetuo sobressalto; e as grandes montando guarda noite e dia, —
algumas, novos Titans a escalarem o céo, — não cessam de estremecer quaes
plutonicas montanhas. Lá, à superfície esplendida de ostentosas grandezas,
sotopõe-se uma profundidade de misérias, que absorveria a beneficência do
mundo inteiro. Os povos exhauridos pelo tributo não raro convertem o pão
em machinas de guerra para trucidarem seus irmãos em holocausto à tyrania,
que os opprime; e nesse medonho ranger de dentes vão-se abysmando geraçõas
inteiras, victimas de algozes mais detestáveis que os Neros a deshonrarem a
civilização do século!
"Podesse uma só nau contê-los todos..."
Não admitto, poi;s, quando fosse real, como um desígnio philantropico essa
intervenção da Europa em cousas do nosso doméstico regimen; e creio, que
si nos viesse por ahi à costa algum furioso Narval não nos faltariam, de lá
mesmo, destros harpoadores em defesa, porque também alli temos amigos e
não falta quem deteste, por experiência própria, o direito da força, que mais
degrada a quem o emprega do que vence a quem o soffre.
V. Exa. na sua já duas vezes citada carta disse: "Os seus desdens
íntimos não pouparão as minhas previsões do futuro. Como se engana! Não
é um homem só, que pode muito, é uma idéia. Contra essa formidável colligação de interesses, senhora de todo o capital disponível, creado tão somente paio
trabalho dos escravos, sabe qual é a nossa força? E' uma força, que, como a
electricidade, não se vê nem se sab» em que ponto do espaço está; a justiça
que se está tornando verdadeira honra do homem; é a expansão irresistível de
que é dotado como o vapor, cada principio dos que movem as sociedades; é o
gráo elevado, á que attingiu parcialmente a consciência brasileira, essa parte
delia, pelo menos, que está em contacto com as grandes correntes moraes, que
varrem a atmosphera social do nosso século; é, como o reconhecem já os fazendeiros de Cantagallo "o assedio de todas as forças moraes internas e externas", é por fim, a pressão pacifica mais inquebrantavel do mundo civilizado,
que no seu primeiro congresso ha de ser urgido à equiparar a escravidão, como
equiparar o trafico, à pirataria sujeita á sanção do direito das gentes".
No pouco que li da sua propaganda, foi este o ponto que me pareceu
dissonante dos grandes princípios que o preoccupam. V. Exa. emancipador
destemido e altaneiro, esqueceu-se da emancipação americana, quando sombreou o quadro de suas nobres aspirações com uma penumbra do poderio europeu .
Quizera, que depois de fazer consistir a sua força na justiça quí se está
tornando a verdadeira honra do homem, — no gráo elevado, a que attingiu
parcialmente a consciência brazileira (muito bem), no assedio de todas as
forças moraes internas e externas da expressão pacifica do mundo civilizado
(ainda bem) tivesse omittido aquelle prenuncio final que na gradação de idéas,
conforme os preceitos rhetoricos, pôde parecer collocado em derradeiro Jogar
como o argumento mais forte, a ultima raíio.
V. Exa. desta arte prescindindo do apoio de um congresso'estrangeiro
com taes vistas, além de resalvar um grande principio teria nobilitado mais
e mais, a sua voluntária missão, cujo maior mérito consistiria em apoiar-se
tão somente na força moral, exposto embora aos azares da fortuna, como bem
o disse nestas phrases elegantes: — "Esse tribunal eu o trago em mim mesmo,
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e me obriga não à victoria, mas sim à luta, não ao êxito, mas sim ao esforço
não à gloria, mas sim ao trabalho..."
V. Exa., porém, depois de dar como carta, contra os seu intuitos, uma
formidável colligação de interesses, senhora de todo o capital disponível do
paiz e de confiar, para vencel-o só na justiça da causa, terminou com o prognostico de um veredictum estrangeiro, pelo qual a escravidão será equiparada á
pirataria: d'onde se conclue, que hão de se reproduzir contra o Brazii as violências já outr'ora empregadas no tempo do trafico as quaes V. Exa. mesmo
estigmatisou.
E porque não é o domínio dos mares, que ha de ter logar a sancção penal
desse veredictum, fica-lhe como imprescindível o meio de ser executado por
mandados de busca dentro do nosso território, do nosso próprio domicilio, si
não nos sujeitarmos subservientemente à dar-lhe inteiro cumprimento.
"Quousque tandem...?'"
Era para ver !. .. Tão descominedida affronta á um paiz livre, cuja presente geração nos convívios da família e nas festas da pátria, realça as suas
galas, augmenta os seus jubilqs, conlmemora suas eras com os títulos às liberdade que confere...!..
Não me supponha V. Exc. algum acerrimo esclavagista: não dirá, que do
íntimo do meu coração nem uma palavra saiu de condolência em favor dos
infelizes.
Achando-se denunciado por vozes fidedignas como a de V. Exa. que
existem africanos illegalmente escravisados, e não sendo possível distingui-los
considero um empenho de honra desde já, conceder a liberdade a todos os escravos dessa procedência; os que existem como taes, perante a lei, devem
approximar-se pela maior parte do período da decrepitude, os outros attestam
um crime, cuja nodoa cumpre apagar sem perda de tempo; não admitto que,, à
par da liberdade do ventre, que era escravo, sejam conservados no captiveiro
aquelles que são livres.
Quizera igual medida em favor de todos geralmente, que tocassem a
uma certa idade, tomadas certas cautellas; mas observo que similhante providencia ao passo que traz um grande desfalque ao trabalho, pouco adianta
na grande obra da emancipação; — que é esta, a da idade, uma base fatal,
sem o cunho do merecimento, que deriva das boas acções; e finalmente em
beneficio exclusivo daquelles, de quem pouco ha já á esperar pelo diuturno
embrutecimento. Assim talvez seja mais acertado deixar esta parte á iniciativa
e apreciação da beneficência, que tanto vai se desenvolvendo neste terreno.
Todavia não lhe sou adverso, e reconheço as boas razões em que se apoia um
tal desideratum.
Das providencias que vi lembradas por um illustrado collega de S. Paulo,
são estas as que considero adoptaveis. A vedar-se a alienação do escravo podendo apenas ter logar a transferencia por herança, parece-me offerecer graves
inconvenientes de ordem civil e moral.
Muitas pessoas ha, que herdando escravos, não podem possuil-os e emprega-los, attentas as condições em que se acham. Vedar-lhes a alienação seria
por um lado ferir o direito civil e perturbar a economia domestica, por outro
lado prejudicar a sociedade nas pessoas daquelles, que precisando desses braços,
não os poderiam adquirir e viciar ao mesmo tempo o escravo, pois, dil-o-hei com
franqueza, emquanto elle o é, tal, deve reconhecer D ,senhorio e sujeitar-se,
mais ou menos directamente sob o regimen deste á lei do trabalho, que não lhe
é exclusiva.
A inalienabilidade eqüivaleria em muitos casos a inutilização da propriedade que mais se tornaria um ônus do que um bem.
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Na ordem moral seriam muito mais damnosos os effeitos; poderiam ser
terríveis.
Quantas vezes não deseja e aproveita o escravo em mudar de senhorio?
Quantas não é para este uma necessidade indeclinável afasta-lo de si? Quantos
não constituem para a família uma constante ameaça e sobresalto? Que de
vezes a pureza dos costumes não exige imperiosamente a separação de outros,
que em diversas condições poderiam algures prestar bons serviços?
Jungir pois o escravo ao senhor por um nó indisssoluvel, uma força viva
a outra força viva que muitas vezes se repellem, seria renovar em ambos oj
supplicio da mythologia, — talhar a imagem de um novo Sysipho com seu ro
chedo á subir e descambar da montanha; .— seria um pugilato forçado e de
nova espécie.
Tudo quanto de mais se queira fazer no intuito de minorar os males da
escravidão sem logo extinguil-a, ha de ser illusodio para uma das partes.
As providencias de justa mediação não abundam, por sua natureza são
raras e difficeis. Depois de tantas, umas já consagradas na lei, outras suggeridas posteriormente pelos espíritos mais cautelosos, nenhum espaço, pode
restar nesse justo meio, e tudo caminhará para os extremos.
A escravidão é um mal, repugna ao espirito e ao coração, como a pena
de morte; ella mesma é uma morte moral: cumpria embargar-lhe o passo para
os amplos dómiriios do futuro.
A lei de 28 de Setembro conseguiu prudentemente esta victoria; pouco
se lhe pôde additar na actualidade que perdura, das circunstancias, em que foi
votada.
Chamem de cancro a escravidão, entre nós com a maior das injustiças;
chamem-na de injustiça com o menor dos estigmas entre todos os povos e em
todos os tempos; ou seja meramente uma concepção sinistra dos homens, ou
um echo estupendo daquella maldição, que fulminou o segundo filho de Noé,
cuja descendência foi povoar a África, eu comparo-a, no Brazii, com uma dessas
ulceras inveteradas, cujo tratamento a medicina aconselha, que se não faça
rápido com as applicações tópicas, mas interna e lentamente até que a energia
vital se restabeleça e opere a cicatrização sem perigo do paciente.
A data já um tanto afastada da lei emancipadora, que esterilisou-a, os
effeitos do fundo de emancipação, que a desfalcam, a torrente de beneficência
que não estanca, o indefectível concurso da morte, que á semelhança do fogo
não cança, tudo deixa bem claro, que ella desaparecerá com tanta certeza e
tão depressa, que á muitos dá cuidado esse desfecho na imprevidencia, em
que temos vivido.
Assim, pois, aos espíritos mais soffregos mesmo, nem deve parecer opportuna desde já a abolição, cujos effeitos ruinosos para a sociedade brasileira
em geral, seriam pouco fructiferos para os próprios beneficiados no actual
estado das nossas cousas, nem deve preocupal-os tanto esse futuro, em cujo
estreito domínio mais e mais irá escasseando a messe á ponto de tornar-se,
não muito tarde.
"Raro respigo ao segador cahido".
— Não é dos grandes a tarefa de respigar.
Em ultima palavra : — a emancipação ou ha de ser decretada desde já,
sem condições, e seria uma loucura fazel-o, ou ha de ficar adiada i* e, em tal
caso, as providencias já existentes manifestam-se e operam de modo á dispensar outras que não sejam as indicadas.
Na demarcação desses prazos forçoso é reconhecer duas cousas, por um
lado a inconveniência dj> jbra tacitamente confessada por aquelles, que a pró-
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põem, por outro lado a nimia facilidade e o egoísmo de acceitarmos hoje uma
letra, cujo vencimento irá mais,tarde torturar nossos filhos, si não a nós
mesmos.
Não é raro entre nós collocarmos um volumoso objecto á grande distancia,
e depois embalando-nos
Naquelle engano da alma ledo e cego,
"Que a fortuna não deixa durar muito".
e que tanto nos prejudica, dizermos que é um nada, qual se nos afigura pelos
effeitos da óptica, e dormirmos á sesta para depois perdermos boas noite de
somno.
Assim, pois, concluo, que nem as circunstancias do presente permittem,
nem as previsões do futuro reclamam desde já, semelhante medida; e que para
nos pormos de precato relativamente ao trabalho, nesse próximo futuro, é
mais que bastante o que se passa ao redor de nós.
Basta dessa escravidão, que tanto nos tem entretido; permitta que se lhe
diga um pouco da escravidão dos livres, e lhe peça fazer por estes alguma
cousa, como promettem seus talentos," suas perspectivas grandiosas e o seu
amor á causa da liberdade.
Penso, como V. Exc. que com a emancipação a musculatura do organismo social seria mais vigorosa e altiva também, mais adequada ao aumento
de dignidade.
Não o contesto mas dir-lhe-hei, que a negação para isto mais reside na
escravidão dos livres do que na de que nos temos occupado. Esta é um ponto
obscuro já assás circumscripto, que se esconde nas dobras da nossa bandeira;
mais aparece, apenas, quando um olhar indagador procura observal-a desfraldar ao sopro impetuoso de alguma voz, que troveja. Esse ponto escuro não
desmente-lhe as vividas tintas, nem desalinha o delicado lavor. A outra descorando a tela, torna incertos aquelles traços de distincção, aquellas bordadu*
rãs symbolicas, quasi sagradas, revelando a injuria das diuturnas intempéries!...
E o que restará por fim ? Um painel de ambíguas cores, confuso e dúbio
como o crepúsculo da tarde, pallido como a doença, melancólico e triste como as
recordações de uma festa que passou deixando saudades.
O que se tem visto desde lonqa data de um á outro angulo do Império?
Um povo quasi sempre orphão de seus legítimos defensores pelo falseamento
da eleição, — fonte copiosa dos males que o acabrunham, — elle soberano
de direito, amesquinhado e sem prestigio nas profundidades de um desprezo,
d'onde não chega ás alturas o clamor que se levanta, — uma nova Babel, não
que o disperse, como o.s descendentes de Nó2, para longínquas regiões, mas
que o entrega á desconfiança, á descrença, ã fraqueza do isolamento, e o entregará mais tarde ao desespero.
Foi d'ahi, dessa anomalia, que nasceu a despiedade do orçamento, a sua
importância, porque era impunemente ultrapassado, a omnipotencia, emfim, do
pocíer executivo ! E foi isto, que não ha muitos annos, o paiz se contristou
com essa imagem, que de lá do cume da mantanha se lhe exhibiu, de um vigoroso gigante morbidamente tranquillo e ao mesmo tempo irrequieto, de cujas
veias corria o sangue p_or largas scissuras além de uma resudação assustadora!
D'ahi o abandono ou desprezo dos mais vitais interesses, obstruídas e a
se perderem por ásperas brenhas, as fontes de tanta riqueza, que nos prodigalizou a Providencia, — esses mananciaes fecundos entregues á solidão e ao
esquecimento!... A lavoura o commercio, as artes, em atrazo, em decadência,
logo ao despontarem, podendo-se dizer á respeito de cada uma dessas manifestações da actividade humana quasi fios conteritur. A população em crescimento ávida de um bem estar que nunca chega, perdida quasi a fé em todos,

a-esperança para tudo, indo afinal esvoaçar ao redor do erário publico único
ponto luminoso, que a attrahe quaes inquietas mariposas. . .
O governo, qual outro Laocoon, de segure em punho, apertado pelas serpentes, que o envolvem, debate-se, vence mais feliz que o troyano, e com
aquelle accentuado quos ego. . . serena as ondas, que murmuram e vão, lambendo as áreas, estreital-o em seus braços... á elle quasi eterno vencedor!
Vai-se assim diminuindo a força, macerando os brios, enfraquecendo a
virilidade de um povo, e eis em largos e descorados traços a escravidão dos
livres!
Desta ordem de causas duplo é o mal que decorre: a nação enfraquecida
se corromps; corrompida ainda mais se enfraquece.
E augmentando quotidianamente a multidão esvoaçadora, qual densa
nuvem, temos afinal um quadro, que se poderia bem pintar citando aquellas formosíssimas estrophes do tão festejado cantor das glórias lusitanas, entre as
quaes se lêm estes versos :
"Qual roxa sanguesuga se veria
Nos beiços da alimaria (que imprudente
Bebendo a recolheu na fonte fria)
Fartar co'o sangue alheio a sede ardente,
Chupando mais e mais se engrossa e cria,
Alli se enche e se alarga grandemente,
Tal a grande columna enchendo augmenta
A si e a nuvem negra que sustenta!"
V. Exc. não contestará o que tenho -dito nesta ultima parte. Desde
muito a atmosphera política do paiz é insalubre; o caracter dos homens, geralmente fallando, excepção feita de quem a merecer, vai nessa lucta inglória
descendo de nível, como as águas de uma caldeira fervente, que se evaporam-,
as ruínas moraes vão se assignalando; as promessas jazendo sem cumprimento
como uma derisão; o povo a soffrer sem esperança de allivio; os partidos
dilacerados pelo desprezo das idéas e pelo egoísmo; as instituiçÕ2s fundamentaes cm descrédito; e essa qrande não por densas trevas de imprevisões a demandar as plagas do desconhecido l!
Seja a eleição uma realidade, a magistratura bem constituída e forte, o
órgão genuíno de um poder independente; acabe-se com essa centralização
nefasta, que tendi à fazer do Brazil um rachitico, embaraçando os movimentos
e a circulação nesse grande corpo social: proteja-se licita mas corajosa e amplamente a lavoura: anime-se o commercio e a industria; abram-se as nossas
portas ao estrangeiro por meio dessas e outras medidas de grande alcance; e
dentro de pouco tempo veremos o prodigioso augmento da riqueza nacional
superando todas as difficuldades do passado, e abrindo-se o caminho á um
risonho porvir.
O Brazil forçado á uma guerra imprevista fez o que se julgaria impossi*
vel em circumstancias normaes para outro qualquer fim o mais útil e proveitoso. Ultimamente, acabrunhado pelo cataclysma da seca em algumas províncias, despendeu rios de dinheiro, e não sabemos o que estará para acontecer amanhã.
E' preciso, portanto, acordar desse lethargo, ferir impávido com mão Hrme
e audaz esses tantos depósitos de riquezas donde há de nos vir o maior bem;
deixar esse temor senil ã respeito de tudo quanto é grande, para podermos
attigir a prosperidade, que nos está reservada no meio de uma natureza tão
rica, sob a qual vivemos quaes outros Tantalos.
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É assim que o trabalho se tornará uni voluntariado entre nós, aítraindo o
estrangeiro industrioso e animando os nacionaes que desalentam; é assim que o
governo vendo-se livre desses anéis concentricos, que o apertam desde a aldeia
até ã corte, poderá obrar na altura de sua elevada missão e deixar de responder
por tudo; o povo será verdadeiramente livre, e haverá essa altivez e augrnento
de dignidade, que V. Exc. deseja: é só assim que deixaremos de ser no futuro
uma raça moralmente escruphulosa, degenerada, servil, obscurantista, de fácil
accesso ao despotismo, e incapaz de grandes commettimentos.
Eis o que penso; e conto que V. Exc. tudo envidará para conseguir-se
tão gradioso fim.
Não haverá por essas afortunadas regiões escassez de cooperadores para
esta magnífica empreza; e no gabinete actual não faltam patriotismo, illustração
e força de vontade, ao menos até onde me chega o conhecimento de seus illlustres
membros.
Preciso me é concluir; não o farei todavia sem dar-lhe uma satisfação,
para que fique bem compreendido o meu procedimento em dirigir-lhe esta carta,
procedimento de quem diz o que pensa em contrário, sem desconhecer o mérito
daquele a quem contraria.
Como V. Exc. eu também creio, que a sua província não excluirá do numero de seus representantes um deputado pelo facto de ser emancipador.
Pernambuco, o leão de outros tempos, mais deve hoje, restabelecer seus
foros mirando-se nos robustos brazões, do que dormir tranquillo á sombra desses
louros, gloriosa herança de seus avós. Pernambuco, rico de tradições asssombrosas, com um thezouro de trophéos para encher, elle só, uma nação, Pernambuco, dormindo embora, não consentirá que o soão do despeito vá crestar-lhe
uma das mais vicejantes flores de seu jardim litterario e político.
V. Exc. não desdorou sua província, não trahiu sua pátria; não advogou
interesseiro a causa de opulentos Luculos, ao contrario a de pobres infelizes.
V. Exc. não espreitou ensejos; procedeu ao nível e ao curso de suas tendências, de suas bem conhecidas idéas.
Na ardidez de nobres impulsos, na vehemencia de profundas convicções ar^
rojou-se!... E como o guerreiro, á quem lhe gemesse a espada na bainha, cego
de abnegação e heroísmo, ávido de gloria, atirou-se ao certamsn!
A sua província, si pensa como eu nesta questão, lhe dirá: — modera o
ardor; e dar-lhe-há em seguida um affectuoso aperto de mão, contente de seu
filho, que se arrisca pela muita seiva de liberdade, penhor de futuros commettimentos, rica florescência promettedora de abundantes frutos.
Que assim succeda, e V. Exc. voltando ao parlamento muitas vezes dilate
o seu nome e preste relevantes serviços ã pátria, é o que de coração desejo
para honra e gloria de todos nós.
Subscrevo-me de V. Exc. collega e apreciador.
Olyntho José Meira.
Ceará-mirim no Rio Grande do Norte, 10 de junho de 1880".

Sr. Presidente, obedecendo fielmente ao caráter essencial da
vida e da individualidade de Nabuco, da sua piedade filial, tenho
esta carta que tanta luz lança sobre o momento, guardada como
em escrinio de ouro e a quero transferir, como acabo de fazer, à
generosidade do Senado. - - (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é muito cumprimentado).

AMARO CAVALCANTI
O SR. AUGUSTO MEIRA -- Sr. Presidente, passando, hoje, o
centenário do nascimento de Amaro Cavalcanti, filho do Rio
Grande do Norte, grande nome e expoente emérito entre os nossos
valores intelectuais, seja-me permitido, associar-me ás homenagens
que lhe são prestadas, prestadas á sua memória luminosa.
Não tive a fortuna de ter relações íntimas com Amaro Cavalcanti. Há longos anos, o conheci, pessoalmente, aqui no Rio.
Foram relações de pouco vulto, rnas de franca e expontânea simpatia. Bastava que fosse ele um homem notável, para logo me
fazer inclinar, em respeito á sua muito destacada individualidade.
Certa vez, tive ocasião de visitá-lo, quando, de passagem pelo Pará,
onde me achava, seguia em viagem para o México, a representar o
nosso Paíz, em uma conferência de direito internacional que ali se
realizava. Nesse tempo, o meu afeto já se tornou maior, pelo conhecimento, também maior, que se me foi assinalando, pelo estudo
que fiz de seus livros, todos notáveis. Era um trabalhador incansável, seguro no seu alto saber, máxime em matéria de finanças, direito internacional e jurisprudência. Por seu lado, era ele
um homem naturalmente afavel, direi mesmo carinhoso, no seu
trato. Sabia conciliar a austeridade de um romano, com a lhaneza
e a candura de um sábio. Chegou a ofertar-me alguns trabalhos
seus e como bem conhecia meu irmão mais velho, senador Meira
e Sá, como ele magistrado, era natural que a minha simpatia fosse.
até certo ponto, o reflexo das suas.
Amaro Cavalcanti, exerceu altas funções e fê-lo com o máximo brilho. Senador, foi dos mais operosos e dos mais entendidos
no mister muito grave de legislador; magistrado, ele se ergueu, no
Supremo Tribunal de que fez parte, ás alturas mais insignes a que
chegaram, entre outros, Pedro Lessa, Edmundo Lins, João Mendes
e Epitacio Pessoa. Era jurista de primeira água e fulgurava entre
os nossos maiores jurisconsultos: Bernardo de Vasconcelos, Teixeira de Freitas, o velho Nabuco, Coelho Rodrigues, Lafayette,
Clóvis Bevilacqua, Ruy Barbosa que é considerado, sem discrepância, como um vulto sem par nas nossas letras jurídicas, teve,
certa vez, de medir-se com ele, em uma justa notável, em uma pendência da mais alta significação para o tempo, e sente-se, no em-
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penho em que ambos se assinalaram, que Amaro Cavalcanti esteve,
com segurança, na altura de seu egrégio contendor. Foi uma batalha que se dilatou por longos dias, em artigos sucessivos, cada
qual mais abrasado na segurança de suas convicções, cada qual
mais arrojado, no desenvolver dos golpes e cutiladas com que se
mimosearam e mais se engrandeceram.
Tratava-se da questão dos chamados impostos inter-estaduais,
muitas vezes mal compreendida, mal vista, viciosa e deturpada,
que, por muito tempo, por dilatados anos, ocupou e preocupou a
vida nacional e ocupou os tribunais. Tudo se reduziu a interpretação e compreensão exata do pensamento fundamental da Constituição de 1891, a respeito do lançamento de impostos pelos Estados, sobre as mercadorias que, entrando para o seu consumo, e
vindos de outros Estados, permaneciam e eram consumidas no Estado de seu destino, ou se estadoalisavam, nos termos da lei e Regulamento de 1904, que, ao tempo do governo de Rodrigues Alves,
sob os auspícios de Serzedelo Correia vieram aclarar, definir, regular e decifrar o sentido real da Constituição.
Parece-me que, na Constituição de 1891, foi essa matéria,
referente ao lançamento dos impostos e sua diferenciação pela
União e pelos Estados, a melliormente tratada, a que melhor obedeceu a uma sistemática metódica e lapidar. Apesar disto, muitas
controvérsias se levantaram, muitos pleitos se feriram e o Supremo
Tribunal exerceu, a respeito, um papel transcendente e realmente
notável. Foi, pois, a propósito dessa matéria, que Ruy Barbosa e
Amaro Cavalcanti se encontraram, realizando um trabalho assombroso de exegese e construção. Em questões de que, em tempo,
me ocupei como advogado, tive ocasião de abordar o estudo dessa
matéria e em trabalhos modestos que publiquei - - Direito e Arbítrio. O princípio de Miller, - - não tive dúvida de defender o
ponto de vista em que se colocou Amaro Cavalcanti. Este, de
fato, lidava na defesa estricta do texto constitucional, tal como o
tínhamos, no trama do nosso direito constituído. Ruy se colocava
no ponto de vista de um direito a construir, que seria muito defensável, mas que não podia ser admitido no regimen então vigente, resultante dos termos da Constituição.
Naquele tempo, os Estados tinham o direito de lançar impostos sobre o consumo e nessas condições, nas suas repartições
arrecadadoras, cobrava-se esse imposto sobre a mercadoria importada dos outros Estados, e que se estadoalisavam. Amaro achava
legal essa tributação. Ruy contestava e, contestando, se embrenhou em uma argumentação cerrada, mas que o forçou a incidir em
graves equívocos, que sua autoridade, mesmo inabalável, não podia fazer prevalecer. Tive ocasião de analisar isso, meticulosamente, no empenho de, convencido, chegar a convencer. De fato, 1
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se a Constituição, visando explicitamente a liberdade dos caminhos ás mercadorias, entre os Estados da Federação, declarou
livre o seu transito, através de qualquer deles, sempre que de
outros Estados, procurassem um terceiro Estado de destino, ou o
exterior, é claro que deixava liberdade aos Estados para que, sem
entravar os caminhos que levassem alérn fronteira, pudessem lançar
impostos, sobre as mercadorias destinadas a seu próprio consumo
e que se estadoalisavam.
Os vários artigos da Constituição de 91, sobre a matéria,
se afeiçoam uns aos outros de maneira notável e surpreendente.
Não é oportuno entrar em detalhes.
Tudo isso, hoje, se modificou. O imposto de consumo ficou
afinal, nas reformas á Constituição, exclusivamente para a Federação e o comércio inter estadoal, na maior amplitude, se livrou de
impostos estadoais nos termos da Constituição atual, que nesta
parte seguiu de perto a própria Constituição outorgada em seu
art. 25, e se radicou, no que ficou chamado de Estado Novo. Os
termos dó problema se alteraram, embora seja de reconhecer que
falhas existem ainda, a serem cobertas pela experiência, que se
vá fazendo. Já se verifica que, se, por um lado, se generalizou a
liberação do comércio entre os Estados, algemado ficou o comércio
entre os indivíduos, com os vorazes e tumultuários impostos de
vendas e consignações que já vão alarmando e, em seus reclamos,
vão conturbando a vida nacional.
Lembro, o assunto, neste momento, porque foi aí que melhor
conheci e admirei Amaro Cavalcanti e, por isso mesmo, em tempo,
defendi o seu ponto de vista; em face do direito então constituído
e vigente no Brasil. Também o faço porque, a propósito disto, admirei Amaro Cavalcanti em pugna com Ruy Barbosa num dos
momentos triunfais do seu saber e que, em outros domínios, consubstanciou nesse livro admirável que escreveu sobre a responsabilidade civil do Estado. Obra de consumado jurista, obra de um
sábio.
Glória pois, ao egrégio jurisconsulto filho da terra pequenina
do Rio Grande do Norte, onde ele nasceu e a quem deu lustre em
todo o esplendor de sua glória. Terra muito amada e bendita entre
as terras e capaz de tais filhos.
E essa glória de Amaro Cavalcanti lembra a de Miguelinho e
ambos recordam os Discursos, Castor e Polux, duas estrelas de
primeira grandeza nos céus mais puros da grandeza cívica e cultural do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado) .

CENTENÁRIO DE AMARO CAVALCANTI
Homenagem do Centro Nortc~Riogranden.se -- Discurso
do Senador Augusto Meira
Na sessão solene do Centro Norte Riograndense, em comemoração do centenário do nascimento de Amaro Cavalcanti, o sr.
Senador Augusto Meira proferiu b seguinte discurso:
Meus Senhores:
"A nobre Diretoria deste Grêmio Riograndense do Norte, que
aqui se reúne nesta solenidade, entendeu confiar-me a honrosa incumbência de hoje discorrer sobre Amaro Cavalcanti, no centenário de seu nascimento em homenagem que presta a sua memória
gloriosa.
Não podia me furtar a essa investidura, em se tratando da
altura do nome festejado de um dos maiores homens públicos cie
nosso país, ornamento adamantino do pequeno Estado do Rio
Grande do Norte, terra afortunada de seu nascimento, e a que
todos nós devotamos acendrado afeto, • indefectivel carinho e indiscutido amor.
Um simples acaso talvez me trouxe tão significativa incumbência. O acaso, também é um Deus criador e tem por vezes a
candidez dos lírios.
Tácito, emérito historiador romano, na obra memorável que
escreveu sobre a vida de Agrícola, dizia que era hábito antigo,
lembrar, louvar a perpetuar a memória dos grandes homens e a
transmitir aos pósteros. Clarorum virorum facta moresque posteris tradere antiquitus usitatus. Isto ainda se fazia, dizia ele, mesmo
naquele momento em que escrevia, apesar de dureza dos tempos,
do furor dos tiranos, que forcejavam por fazer calar todas as
vozes e todas as consciências. De fato, desgraçada seria a gente
que, descuidada dos nomes egrégios de seus servidores e benfeitores, figuras ornamentais e benéficas, demonstrasse assim com a
sua ingratidão e esquecimento, o aniquilamento de si mesma. Os
espíritos de eleição, os homens raros, os homens que se projetam

previdentes além da vulgaridade, são preciosidades como os diamantes colhidos na ganga estéril, são como as estrelas do céu,
levando para o futuro e marcando a cada povo, como faróis benditos, o ciclo de seus destinos; são forças criadoras, forcas propulsoras que mesmo parecendo desaparecidas, mergulhadas no turbilhão das idades que passam, estão sempre presentes como um
rííimo cadenciado na consciência de um povo. O nome de um predestinado, enche o Rio Grande do Norte de um imortal esplendor; sua irradiação não é só de significação local: o Brasil o tem
como um dos mais puros padrões de sua inteligência, de seu civismo e de sua grandeza moral. E' o que acontece a Amaro Cavalcanti, cujo centenário de nascimento passa hoje, entre homenagens dignificadoras, das quais uma parte é constituída pela atitude desta agremiação, que neste logar, na capital do paíz, representa, discretamente embora, um raio de ação reconhecida dos filhos
distantes do Rio Grande do Norte. Pena é que uma significação
maior lhe não seja dada pela inoportunidade de um exame profundo e meticuloso da obra gigantesca do poderoso estadista, jurisconsulto e insigne magistrado que foi Amaro Cavalcanti. Ele
se achou em todos os campos do saber, no da Ciência da Economia Política, das Finanças, no terreno acidentado do Direito e da
jurisprudência.
Aí estão os seus trabalhos :
A Sociedade das Nações — Exposição lida na Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 1920; Sociedade Brasileira de Direito Internacional. A Neutralidade e as restrições do Comércio
Internacional na presente guerra Européa. 1916; Sociedade Brasileira de Direito Internacional - - A Neutralidade e as restrições
do Comércio Internacional. 1916; Responsabilidade Civil do Estado. 1903; O Meio Circulante Nacional. 1808/35 - - 1836/66.
2 vols.; O Meio Circulante Nacional. 1808/1866; Noticia histórica dos serviços. Instituições e estabelecimentos pertencentes ao
Ministério da Justiça; O Meio Circulante Nacional. De 1836 a
1866; Política e Finanças; Responsabilidade Civil do Estado; Resenha Financeira do Ex-Império do Brasil em 1889; A Reforma
Monetária. Projetos n. 3 e 27 do Senado; e A Vida Econômica
e Financeira do Brasil. 1915.
Quem apanhar uma carta geográfica do Rio Grande do Norte
e o conhecer de perto, tem à vista, em um lance, toda a significação geopolítica do Estado, pequenino na extensão e tão grande
pela vibração de seus mares, pureza dos seus céus, irradiação de
seu sol, das suas madrugadas deslumbrantes, pelos seus ocasos
doridos e silenciosos, pelo seu luar magnífico de prata diluída a
escorrer pelas estradas, pelos seus vales estendidos e de fertilidade
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pasmosa, pelo adusto de seus sertões povoados de marmeleiros, JU'
remas e cardos de todas as espécies, sertões encantados e floridos e
orvalhados nos seus invernos fecundos. Pasto de touros, e um
derrame de cordeiros.
A serra da Borborema, em pleno sertão, na direção de sudoeste para nordeste, deixando a Paraíba, penetra no Rio Grande
do Norte, lembrando um rinoceronte, que se esparrama de patas
distendidas, ostentando em frente o unicórnio do pico do Cabogy.
Ali é o divisor de águas, que para o poente derivam para a ribeira
do Assú e para o nascente formam rios diversos através de extensos vales, que os levam até o mar, arrastando consigo nas enchentes o encanto de centenas de ribeiros perenes que os fertilizam
misteriosos.
O Rio Grande do Norte fica à esquina do continente sulamericano e Natal, sua riscnha capital se revelou a mais firme atalaia
de vigilância na defesa da liberdade do mundo, na mais temerosa
das guerras que afligiram a humanidade, desde os tempos mais
recuados.
Foi naquele Estado, então Província que, em tempo do Império, em um rincão quasi ignorado, nasceu Amaro Cavalcanti.
Atendendo a suas vocações naturais, estudioso do direito, cresceu
de estatura e se projetou, desde logo, na vida nacional como uma
personalidade marcante de primeira grandeza. Fez-se montanha e
alcantil a ser avistado de todos os horizontes.
Quando, certa vez, na Europa me encontrei na cidade de
Roma, tive ocasião de visitar as ruínas e destroços do Coliseu.
Bem perto, no meio de tantas pedras desconjuntadas e colunas
partidas, poeira de tantos séculos, chamou-me a atenção, erguido
em sua firmeza, o Arco de Tito, de mármore pentélico. Ali estava
erguido, firme, de pé, vencendo os anos e os tempos na perpetuidade dos séculos. Seria a imagem perfeita, no meu sentir, do que
aconteceu com o nosso Supremo Tribunal Federal, quando a revolução de 1930, sacudiu, abalou o país e, devastando, arrazou as
instituições firmadas na Carta Federal de 1891 . Tudo levou a revolução: Congressos e Legislações. Só o que ficou, só o que pareceu firme, foi o Supremo Tribunal Federal. Lembrava o Arco
de Tito, memorando a grandeza da instituição, guardadora das
leis, da justiça, do direito, da vida moral superior da Nação. E'
que o Supremo Tribunal se revelou, entre nós como na America
do Norte, uma vitoriosa instituição, chave de todo o sistema democrático. Nele figuraram grandes magistrados, nomes insignes e
dentre esses nomes, entre os maiores de Pedro Lessa, Edmundo
Lins e João Mendes, estava o de Amaro Cavalcanti. Grande como
aqueles seus pares, Amaro Cavalcanti se mostrou um migistrado
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emérito, que deu ã atuação do Supremo Tribunal um cunho imorredouro de império, sabedoria, firmeza e eternidade.
Não foi Amaro Cavalcanti, apenas, um magistrado notável.
Foi um destacado jurisconsulto, cimo e altitude na série gloriosa
de nossos maiores jurisconsultos, de Teixeira de Freitas a Clovis
Bevilacqua, de Bernardo de Vasconcelos a Nabuco de Araújo e
Andrade Figueira e Lafayette. Escritor, ele o foi dos mais notáveis. Bastaria, entre outros, lembrar o livro primoroso que escreveu
sobre a responsabilidade civil do Estado e Regimen Federativo.
Isso bastaria para consagrá-lo superiormente como singular cultor
do direito. São livros magníficos que podem estar, com o máximo
brilho, entre os que melhor estudaram e desenvolveram a matéria.
Obras de meditação, de método, de saber, de doutrina segura e
meticulosa. Elas, só por si são capazes de fazer a gloria de um
homem notável.
Certa vez, Amaro Cavalcanti defrontou-se com Ruy Barbosa no debate de uma questão de direito constitucional, que, por
longo tempo, ocupou a atenção do país: - - a questão dos chamados Impostos interestadoais, tantas vezes controvertida e desfigurada. Os dois altos espíritos se empenharam em uma lide titanica
e famosa, que é preciso colocar em vivo destaque. Foi uma prova
crucial.
Quando os americanos do norte tiveram de formular a sua
constituição, sérios embaraços encontraram ao terem de dispor
sobre a matéria de impostos. Era isso de esperar, pela natureza
própria do assunto e ainda pela situação especial em que se encontravam os vários Estados, antes dissociados e agora tendendo
à formação da unidade nacional, pela limitação e reajustamento de
muitos de seus direitos. Sábios, porém, e prudentes os americanos contornaram as dificuldades, determinando apenas, constitucionalmente que a tributação do comércio internacional ficaria sob
o domínio e auspícios da União. Tudo o mais houvera de ser
estabelecido em leis ulteriores sob o conselho pragmático da experiência. Nós, no Brasil, encontramos, ao formular a constituição
de 91, a longa prática que nos vinha do Império e mais, a própria experiência dos Estados Unidos nas suas leis posteriores e,
principalmente, em face dos julgados construtivos de sua Suprema
Corte, onde fulgurava a prodigiosa sabedoria de Marshall de
Taney e de Miller. Entre nós, se determinou também que a importação do estrangeiro era tributável privativamente pela Federação. A tributação sobre a exportação ficaria aos Estados, seguindo a esteira pacífica entre nós, da tradição do Império. Era
preciso porém, atender à vida comercial entre os Estados e aí a
matéria foi regulada pela Constituição de modo previdente: seria
livre através de qualquer Estado a passagem e curso das merca-
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-dorias de outros Estados da Federação. Isto era indispensável para
que se evitassem estorvos e desarrazoados impecílios em cada Estado, por onde tivessem de passar, para outros, mercadorias dos
vários Estados, Mas, como o imposto de consumo era fonte da
receita, tanto dos Estados como da Federação, aqueles começaram
a cobrai esse imposto na entrada das mercadorias que se destinavam ao seu consumo ou se estadoalizavam. Livres ficavam as que
percorriam o Estado em demanda de outros pontos a que se destinavam, além daquelas fronteiras. Surgiram, então, erros e abu-'
sós, confusões deploráveis que o Supremo Tribunal foi debelando,
elaborando-se afinal um regimen de ordem, em obediência à exata
compreensão do preceito constitucional. Ao tempo do governo
Rodrigues Alves, em 1904 se elaboraram mesmo, lei e regulamento
que melhor explicaram o sentido da Constituição.
Ainda assim, as pendências continuaram. Ern certa ocasião,
Amaro Cavalcanti e Ruy Barbosa se defrontaram. De parte a parte,
se multipicaram os artigos, os argumentos, os debates, sempre respeitosos mas em grande calor. Ruy, defendendo um direito a construir, considerava ilegal a cobrança de impostos à entrada das mercadorias que se estadoalizavam. Amaro Cavalcanti sustentava,
que, em face da constituição, do direito constituído, uma vez livres
os caminhos, com destino além das fronteiras, esse imposto era
legal e constitucional. A refrega foi larga e se estendeu. Cada
qual mais veemente ou mais firme se batia pelo seu ponto de
vista. Apesar da reconhecida autoridade de Ruy Barbosa, da espantosa argumentação que desenvolveu, Amaro Cavalcanti firmando-se no direito constituído, o enfrentou com vigor, segurança e
bravura inabalável.
De um lado Ruy Barbosa invocava o art. 11 da Constituição
que proibia o lançamento de impostos, quer na travessia pelo território do Estado, quer na passagem de um para outro Estado.
Fez ele ponto de resistência particularmente, no que diz respeito ã
passagem. Ora, essa passagem podia ser de mercadorias em trânsito, procurando outros Estados, ou de mercadorias que ficassem
no Estado de penetração e se estadualizassem para consumo. Essa
diferenciação era necessária, tanto mais quando em um e outro
caso e em todos eles, a Constituição protegia em sua marcha a mercadoria em trânsito livre de outros Estados. Havia três momentos a considerar: um Estado de procedência da mercadoria, o Estado de destino e o Estado intermediário, por onde se fizesse o
trânsito e respectiva passagem. Ruy, em nosso entender, esquecia
sempre ou deixava em penumbra a parte do dispositivo constitucional que, tanto no trânsito como na passagem, se referia englobadamente à mercadoria de outros Estados. Amaro Cavalcanti se
lhe opôs firmemente. Ruy acastelou-se então no dispositivo do

art . 7, n.? l . Aí entrou e embrenhou-se em uma análise verbal e
gramatical e lógica, procurando vergar o adversário indomável.
Amaro, se lhe opôs irreductivelmente. Escapou-lhe, entretanto, pôr
em que recrudesem relevo um grave engano, verdadeiro sofísma,
ceu Ruy Barbosa como quem entra em se/t.ia selvaggia.
Ruy lançou na tela as próprias expressões constitucionais do
art. 7, n.' 2.
"E' da competência exclusiva da União decretar: direitos de entrada, saída e estada de navios, sendo livre o
comércio de cabotagem, etc . "
Para esclarecer e impor toda compreensão, Ruy alinhou ao
lado dessas expressões, estas outras. Ilustrava ele:
"Quando, por exemplo, dizemos: "a justiça não pode
matar o criminoso, sendo inviolável a vida humana", a
oração principal "a justiça não pode matar o criminoso"
é, logicamente, a subordinada porque é a menor do raciocínio, cuja maior consiste na segunda sentença" sendo
inviolável a vida humana" .
Daí conclue Ruy Barbosa :
"Mas segundo a lógica em que vim esbarrar assombrado nesta questão, a dependência gramatical desta
sentença deveria levar-nos a concluir que a vida humana
só é inviolável para a justiça" .
"Suponhamos, que nos dizem: "a pedra desprendida no ar,
desce até o chão, sendo forçoso aos corpos gravitarem para a
terra" Qual é o maior do silogismo? A oração gramaticalmente subordinada. Essa é pois, na ordem do pensamento, a proposição
principal. Aquelas palavras eqüivalem a estas: "como seja forçoso que os corpos gravitem para a terra, a pedra desprendida no
ar, desce até o chão" .
Daí concluía Ruy Barbosa: referindo-se a Amaro:
"Os lógicos da soberania
soberan dos Estados, concluiriam
porém
m, dali em nome da gramática, que
que na intenção cdaquela
frase,
a
lei
de
gravidade
dos
corpos, se limita às
queia
npdras
pedras desorendidas.
desprendidas.
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Amaro respondia :
"Sendo livre o comércio de cabotagem nada tem que
ver com o poder tributário dos Estados, em matéria de
entrada e saída de mercadoria dos mesmos; não é uma
isenção de tributos para tais mercadorias, se estas não tiverem, em virtude de outras disposições: é pura e simplesmente a liberdade garantida aos navios de fazerem o
comércio de cabotagem, isto é, a viagem ou transporte
costeiro sem sujeitarem-se por isso a novos impostos, onde
tenham de entrar, estar ou sair".
Amaro Cavalcanti com agilidade e argúcia sustentava o seu
ponto de vista. Deixou, apenas escapar sem análise direta, o sofisma que se escondia na arrojada argumentação de Ruy Barbosa.
Alinhemos ao lado da disposição constitucional, os dois exemplos ministrados pelo eminente Ruy.
Frase constitucional — E' da competência exclusiva da União
decretar . . . . 2." i— Direitos de entrada, saída e estadia de navios,
sendo livre o comércio de cabotagem, etc".
Exemplos de Ruy Barbosa: - "A justiça não pode matar o
criminoso, sendo inviolável a vida humana".
— "A pedra desprendida no ar, desce até o chão, sendo forçoso aos corpos gravitarem para a terra."
Que vemos aí? Três frases enganosamente semelhantes. Aparentemente semelhantes mas de diferença lógica e gramatical tão
grande, que argumentar sobre os dois exemplos de Ruy Barbosa
para aplicá-lo à disposição constitucional, é absolutamente impossível . Basta olhar com atenção, para verificar-se que essas aparências são enganosas e envolvem um sofisma.
Na frase constitucional, a oração "sendo livre o comercio de
cabotagem" é uma subordinada gramatical e logicamente é a menor
do silogismo. A dição é perfeita. Nos exemplos de Ruy Barbosa,
dados como idênticos para iludir a argumentação, a diferença é
descomunal. As orações "sendo inviolável a vida humana" e "sendo
forçoso que a pedra desprendida no ar desce até o chão" são também gramaticalmente subordinadas, mas logicamente não são a
menor mas, ao contrário, a maior do silogismo. Tirar de todas elas
a mesma conclusão, importa em um erro flagrante. Entretanto,
Ruy dizia: "o processo de interpretação é o mesmo". Mirabile
dictu ! Podia-se bem dizer aqui de Ruy o que de Proudhon afirma
André Rousseaux: "A lógica implacável que faz sua força o arrasta assim, a uma fraqueza".
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Amaro o refugou com vigor. Pena foi que lhe escapasse a
analise capilar do sofisma patente, nas bases da argumentação.
Em tempo, examinando uma questão forense e escrevendo mesmo
um trabalho sob o título "Direito e Arbítrio", tivemos de fazer a
defesa de Amaro Cavalcanti em analise minuciosa, que não caberia
desenvolver neste momento. Nem em momento como este é possível ir mais longe no exame dessa questão que tanta importância
teve no regimen da Constituição de 1891 e arregimentou e mobilizou
tão poderosas energias. Era, porém, de necessidade que ao caso
nos referíssemos, sendo como foi, um dos momentos culminantes
de Amaro Cavalcanti, em pugna momentosa com o eminente Ruy
Barbosa.
A Constituição atual deu a matéria outros rumos, retirando
aos Estados o imposto de consumo. Não considero o problema
pragmático ainda resolvido definitivamente. A Constituição atual,
libertou o comércio entre os Estados, como uma aspiração dos que
confundiam imposto de consumo e de outra natureza, com impostos
interestaduais, únicos a vedar no transito, mas com os impostos
sobre a venda e consignações algemou o comércio entre os indivíduos e abriu o espaço a novas questões. O tempo há de aclarar e
aplanar as deficiências.
Quanto venho desenvolvendo não é bastante para dizer do
valor e da significação intelectual de Amaro Cavalcanti. Outros o
farão, discorrendo sobre outros aspectos de sua projeção intelectual.
Para exaltar como homem de maior merecimento, como um
dos mais alcantilados valores nacionais, não houvera necessidade de
sermos riograndenses do norte. Todo brasileiro lhe deveria essa
homenagem, como vulto excepcional entre os nossos valores mais
puros. Sendo riograndenses, temos o desvanecimento de o contarmos como um filho de nossa terra abençoada, e bendita engrandecida pelo fulgor de tal filho, e acrescentamos a tudo o mais, o
encanto de nosso carinho e de nossa constância em exalçá-lo. No
Brasil, não há escolha de terras para o aparecimento de grandes
homens; o Rio Grande do Norte é terra do Brasil e Amaro Cavalcanti um grande brasileiro entre os mais alcandorados filhos de
nosso país.
O seu nome, a sua memória bendita, a sua glória e exemplo,
continuarão a viver e reinar entre nós e como as estrelas do céu,
hão de aclarar novos dias. Se quizessemos comparar Ruy Barbosa,
Nabuco e Amaro Cavalcanti, diríamos que Nabuco era o clarão,
Ruy a chama e Amaro era o braseiro".
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MEIRA DE VASCONCELLOS
O SR. AUGUSTO MEIRA - - S r . Presidente, senhores Senadores. O discurso que vou proferir deveria tê-lo sido a 5 deste mês
não fora a suspensão dos nossos trabalhos em conseqüência dos
dias santificados. Sou, portanto, forçado a pronunciá-lo hoje.
Sr. Presidente, o dia 5 de abril, corrente, marca o centenário
do nascimento de um eminente pernambucano, notável brasileiro,
destacado homem público, o Dr. José Vicente Meira de Vasconcelos. Advogado ilustre, emérito professor da gloriosa Faculdade
de Direito de Recife, parlamentar de nobilíssima projeção na constituinte, colaborador na Constituição de 1891 e deputado ainda em
1912, é de justiça que o seu nome seja lembrado neste recinto, na
data do centenário do seu nascimento. Quando estudei em Recife, ele era contado entre os mais insignes advogados do foro daquela cidade. Foi meu professor de direito internacional e, além
de exímio professor, um amigo dilecto. Lembrar hoje o seu nome,
render uma homenagem à sua memória luminosa, é para mim um
dever e, mais do que isso, um imperativo de minha saudade e de
minha admiração. E' também um dever nacional.
Tive diversos professores naquela Faculdade, todos de variado merecimento, mas entre eles quatro se salientaram, no mavioso e deslumbrado dizer de Virgílio, "ut lenta solent iníer viburna cupressi".
A minha modesta homenagem, a que o Senado se associará
certamente e com ele a nação, lembraria a frase lapidar de Tácito,
se referindo a Agrícola: «Ea conjunctissimi cujusque pietas».
Quatro eminentes professores encontrei naquela Faculdade de
Direito: grandes pelo saber, nobres pelo interesse que tomavam
na direção de suas aulas, insignes pela constante assiduidade que
é, sobretudo, a alma do aproveitamento, da ordem e do método e
seriedade nos estudos. Nunca deixei de lembrar o nome de Eugênio de Barros, de Constando Pontual, de Adelino Filho e, entre
eles, o de José Vicente, de todos o mais vibrante e o mais eloqüente
e dominador. Lembro a figura de Eugênio de Barros professor de
Filosofia de Direito: alto, trajado com discreto e distinto gosto
transbordante de simpatia, nariz forte, olhar acolhedor. Os cabe-

los crespos a se lhe enlaçarem na testa magnífica e cativante. Eram
fortes os seus pendores ao naturalismo; com ele, muitas vezes, me
encontrei em discussões respeitosas, com o • meu catolicismo imberbe em alarme. O Dr. Pontual era um grande irmão; professor
de Medicina Legal, as suas lições, quasi sempre proferidas de pé,
atraiam os estudantes em seu derredor. Palestra segura e animada, que a todos nos encantava. O Dr. Adelino, esquivo para
com os estudantes, um tanto arredio, insulado do convívio estudantil, ao sentar-se em sua cadeira, por completo se transformava:
do início ao fim das aulas, não perdia tempo com pequenas coisas.
O Sr. Mathyas Olímpio — Permite V. Ex.iJ um aparte? (Assentimento do orador) - - Fui também desse tempo e discípulo de
Eugênio de Barros e José Vicente. Sua eloqüência era tamanha
que não raro as aulas terminavam sob aplausos. V. Ex.9 porém,
comete uma falta esquecendo o nome de Adolfo Cirne, o maior
dos civilístas, e do grande Clovis Bevilacqua.
O SR. AUGUSTO MEIRA - - Adolfo Cirne era um dos três
maiores advogados de Recife. Não citei seu nome porque Cirne
não foi meu professor. Infelizmente não estive sob a sua orientação didática; o mesmo aconteceu em relação a Clovis, cuja estima sempre cultivei.
Penetrava no estudo de seu tema como um conhecedor. Saiase da aula, já senhor de toda a matéria explicada. O resto era
uma consulta a Vidari, a Vivanti, a Consoli, a Marghieri e Lyón
Caen. Era o mais assíduo dos professores.
Finalmente, completando os quatro, o Dr. José Vicente, professor de Direito Internacional. Homem de mediana estatura, um
tanto delgado, tez muito alv^. e corada, pequena barba lhe envolvia o rosto, sorridente, o nariz fortemente recurvo, denotando voluntariedade, olhar alerta e acariciador e na cabeça, já muito alva,
c cabelo se lhe ajustava como, entre os guerreiros antigos, o capacete de Diomedes.
José Vicente valia de fato, naquele tempo, como o maior
orador da Faculdade. Homem de ilibada compostura, afável, afetuoso, as suas aulas não eram somente para os estudantes da
turma. Toda a Faculdade acorria. Os bancos ficavam repletos e
o Mestre discorria, mantendo a todos presos de sua eloqüência
fascinante e do seu saber proficiente e seguro. Um dia versava
questões internacionais do Hinterland Africano. Tempo em que a
Inglaterra, senhora dos mares, cheia de jactância e orgulho, atacara os Boers e a soberania do Transvaal, sob o governo de
Kruger.
Não se pode, através de tantos annos, já decorridos, dizer dos
lances dessas preleções memoráveis. José Vicente demonstrava que
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.:a democracia não era somente o respeito aos direitos primaciais e
fundamentais do homem, do indivíduo, do ser humano insulado,
mas também do direito fundamental e inelutável dos povos. Verberou os assanhes da força, a violência monstruosa, cujos frutos
são sempre amargos e tão amargos como infalíveis. Hoje, o
grande pequeno povo, então vencido em luta gloriosa e homérica,
mas não convencido, readquire, unido à África do Sul, a sua independência, só, ainda ao lado da Inglaterra, por conveniências
próprias de ordem internacional.
E' grato, para mini, recordar esses dias, esses momentos que
passaram, que nesta homenagem recordo com emoção, que também
hão de sentir todos os meus companheiros de estudo hoje dispersos, naqueles tempos sagrados para todos nós.
José Vicente se fizera entusiasta admirador de Tobias. Só
ele poderia dizer com propriedade, luz, brilho e viveza de cores, o
que foi o concurso do Sergipano formidável, um dos mais altos professores de todas as Academias do Brasil, em todos os tempos.
Duas grandes almas podiam bem se entender e, de fato, Tobias
Barreto abriu à mocidade brasileira horizontes inesperados, nunca
por outrem vistos nem ultrapassados. Foi através do entusiasmo de
José Vicente que me puz em contacto com as obras de Tobias Barreto e o amei profundamente e não cesso de clamar aos moços do
Brasil que se acerquem dos seus ensinamentos, estudem e meditem
os seus livros insuperáveis, fanais gigantes nas trevas que nos
tentam envolver.
Quando, nas vésperas de exames, os meus colegas de estudo,
visando entrar pela noite a dentro, estudando, faziam café para que
estivessem dispostos e alerta, eu deixava, por um momento, a matéria dos exames a rever e lia Tobias Barreto. Deliciáva-me a sua
aíoiteza, a sua sinceridade, a bravura dos seus conceitos. Não há
escritor brasileiro que melhor inspire a valia do saber, a alegria dos
estudos aprofundados.

José Vicente nasceu em Olinda em 5 de abril de 1850. Era
filho do emérito educador Dr. José Lourenço Meira de Vasconcelos, por sua vez, primo do Conselheiro João Florentino Meira
Vasconcelos, em tempo Presidente de Minas Gerais e Senador do
Império. Formou-se pela Faculdade de Recife, em 1870, com José
Mariano e Nabuco, Promotor Público da cidade de Itambé e Olinda se houve com máxima galhardia nessas funções e viu-se face a
face a feitos memoráveis. Ao tempo da Questão Religiosa, foi destacado para servir no gravíssimo processo que teve lugar.
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Em tão transcendente e ruidoso caso, o jovem promotor se
houve com a máxima probidade e competência. O Governo Imperial não podia consentir na mínima restrição ao lustre da soberania nacional que ele representava, e alcançou na pendência, com
a firmeza do seu representante, um dos mais altos' momentos cívicos da vida nacional. Os grandes sacerdotes teriam razão até certo
ponto, em defender assuntos do domínio da Igreja, da Igreja' que
nobremente representavam; mas se interpunham as contingências
das coisas humanas. Havia uma concordata com o próprio papado.
Insuperável foi ao certo o destemor do Governo Imperial, defendendo o império de suas leis, mas, nem por isso, foi menos alto o
quasi martírio dos grandes prelados: a serenidade de D. Antônio
e a emoção de D. Vital caindo aos pés do Papa, debulhado em lagrimas tão ardentes como só se as encontrariam nas grandes dores
lacerantes dos heróis de Homero. Tudo, afinal, acabou bem, dentro
das leis, com a munificência da Princeza Imperial.

Um outro caso ficou memorável nas páginas de um volume que
escreveu sob o título "Novum Crimen", e que teve a maior repercussão .
De outra vez, fez-se o defensor generoso de um sacerdote que,
em Pernambuco, se encontrou alarmado por perseguições ferozes.
E quantas, e quantas outras causas, civis e criminais, em que
como advogado se mostrou à altura da confiança depositada em
seus merecimentos notáveis.
Ao proclamar-se a República o Marechal Deodoro da Fonseca,
o nomeou e a Clóvis Beviláqua professores da Faculdade. Fervoroso abolicionista, já tendo sido Deputado da Província, em várias
legislaturas, foi eleito Deputado à constituinte. Aí desenvolveu
grande atividade, interessando-se em todos os assuntos, como dão
conta os nossos constitucionalistas: Barbalho, Milton, Felisbelo
Freire, Aurelino Leal, Araújo Castro e Agenor de Roure, em suas
obras notáveis, sobre a Constituição Brasileira.
Em um dos seus discursos na sessão de 10 de janeiro de 1891,
dizia ele:
"Quando, Sr. Presidente, se penetra neste projeto da Constituição, e se
percorre, por assim dizer, a estrada que a Revolução de 15 de Novembro abriu
ao futuro do Brasil, experimenta-se a mesma impressão do viandante que, enveredando pelas florestas seculares do nosso país, encontra, de espaço a espaço,
de distância em distância, certos pontos de uma grandiosa perspectiva, em que
a magestade da natureza o detém contemplativo e extático diante das extraordi-
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nárias belezas, que não se descortinam em outros lugares; assim, aquele ^que
estude este projeto de Constituição, é obrigado a demorar sua atenção sobre
certos capítulo? como que maravilhado pela extraordinária importância de seus
assuntos."

Para um grande espírito, generoso e sincero, a construção architecturai de uma grande pátria como a nossa, devia comover e
transportar até o deslumbramento.
Um dos primeiros pontos que feriu a sua atenção, foi o que
se referia à distribuição de rendas. Para ele, aí estava a questão
máxima, a mais grave e preponderante. A discriminação d: rendas
constituía o episódio vital/na organização federal republicana. De
início, tomou a s' a defesa dos Estados, antigas Províncias asfixiadas, endividadas, baldas de recursos, sem pontes, sem estradas e
incapacitadas de prover às mais elementares necessidades. Sm g'.u
a idéia de, nessa ocasião, assumir a União a responsabilidade pelas
dívidas das antigas províncias. Meira de Vasconcelos fez sentir
que assim se fizera nos Estados Unidos, ao tempo de sua organização e nada de mais havia em que aqui se agisse da mesma forma,
mas ele temia que essa liberalidade de momento, pudesse implicar
no apoucamento das fontes de renda a conceder aos Estados. Preferia antes, que estes pagassem as suas dívidas, desde que se lhes
deixasse margem para isso, em equilibrada distribuição de rendas
entre os Estados e a Federação. Temia que com esse favor, a
União encontrasse pretexto para intervir indevidamente rã vida
financeira dos Estados e contra isso todos deviam protestar. Em relação a auxílios eventuais ao Estado, apresentou emenda, porquanto, dizendo o projeto que a Nação padecia socorrer e auxiliar
os Estados no caso de calamidade pública, pensava, muito razoavelmente, que isso não devia ser uma simples faculdade, mas um
dever imperioso da Nação e um direito dos Estados, urna vez verificada lealmente essa necessidade.
No seu sentir, na distribuição equiíativa de rendas, estava o
assento estável da federação, o seu vigor, o seu progresso. Por isso
mesmo impugnava os termos do projeto. Entendia que era preciso
melhor favorecer os Estados e evitar, desde logo, e de futuro, o
cerceamento desse equilíbrio indispensável.
E' de ver, entretanto, que salvo alguns retoques indispensáveis,
essa era talvez a parte mais solidamente configurada no projeto.
De fato, ali havia uma parte reservada exclusivamente à União e
outra aos Estados, com exclusividade recíproca. Havia no art. 12,
um campo neutro, comum, a satisfazer qualquer necessidade eventual. Com o andar dos tempos, esse ponto flexível desapareceu,
usurpando a União vantagens maiores, ficando os Estados, de fato,
largamente prejudicados, com a retirada do imposto de consumo,
que também, de início, lhes pertencia e era de cobrança fácil, dissi-

mulada e quasi imperceptível. O imposto de exportação lhes foi
mutilado e exageradamente desfalcado. Admitia igualmente a possibilidade e necessidade de os Estados poderem também cobrar impostos de importação, limitados às mercadorias que recebessem. Foi
ponto de vista semelhante de uma emenda de Demétrio Ribeiro,
Barbosa Lima e Antão Faria.
Era também a opinião do Apostolado Positivista.
Júlio de Castilhos infenso ao artigo 12, temia a dualidade de
impostos. Tinha opiniã.o radical que vinha ao encontro e apoio da
posição de José Vicente, visando amparar a futura situação financeira dos Estados. Para Júlio de Castilhos, definidas e delimitadas as fontes dos impostos federais, tudo o mais ficaria pertencendo
à competência dos Estados. Isto, mais ou menos o que desejava
José Vicente. Este insigne parlamentar se empenhava para que os
Estados ficassem sem motivos de queixa, que se vinham arraigando
e criando veleidades separatistas. Queria ver salvaguardados os
fundamentos financeiros da vida dos Estados autônomos. Igual
sentimento prevaleceu e se encontra nos escritores americanos.
Ordronaux sustentava :
"Não se pode questionar que cada Estado precisa obter rendas para os
fins do seu governo e tem o poder de procurá-las pela imposição de tributos
convenientes.
Quanto aos meios e maneira de fazê-lo, ele deve ser o juiz exclusivo.
Agindo dentro das delimitações da sua própria constituição, o Estado é livre de
criar qualquer sistema de tributação".

Hamilton doutrinava:
"E' preciso dinheiro para o funcionamento das administrações locais, tanto
quanto para a União e aquelas não são menos importantes dó que estas, para
a felicidade do povo. E', pois, necessário que o Governo dos Estados tenha à
sua disposição os meios de satisfazer as suas necessidades, do mesmo modo que
o Govéno Federal deve possuir a mesma faculdade no que concerne à União",
A conclusão de tudo isto, dizia ainda, é que os Estados particulares, segundo a constituição proposta, conservam uma autoridade independente e sem
controle para procurar todas as rendas de que possam necessitar".

José Vicente achava que o equitativo equilíbrio das distribuições das rendas, era uma força propulsora da unidade nacional e
crescente integridade na república. Para ele parecia de conveniência que se evitassem as atitudes extremas, umas em favor da União,
outras em favor dos Estados. Só em um justo meio termo, estaria
o acerto e todo o índice da construção constitucional. Teve, por
isso, de por vezes, enfrentar o Ministro da Fazenda, voz preponderante na constituinte brasileira e mostrava que a grande debilitação do Império tinha vindo dessa atrofia da vida provincial, em
favor do centro absorvente e constritor. E dizia:
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"Senhor Presidente, não posso acompanhar aqueles que vêm em uma certa
largueza de autonomia financeira, que queremos para os Estados, um perigo
inevitável para a União".
Eu não compreendi mesmo o simile, aliás, brílhants na forma usado aqui
pelo Sr. Ministro da Fazenda, de que os Estados sendo membros da União,
que é o organismo, devemos nos ocupar desse organismo, dando-lhe vida e
força para depois preocuparmo-nos com os Estados.
Mas, Senhores, como termos o organismo válido, forte e robusto segundo
as leis fisiológicas que Sua Excelência procurou aplicar ao mundo sociológico,
se esses membros são rachiticos, infezados, incapazes de concorrer para a saúde
do organismo?
Nesta questão de federação, antes de sabermos quais os meios de que dispõe
a União, devemos saber quais os meios de que dispõem os Estados.
Tanto é isto verdade, que o honrado Ministro da Fazenda nos disse aqui,
que se os Estados constituindo o regimen financeiro da União, segundo o projeto
de Constituição, não tiverem meios para viver, é que a federação é impossível.
Não, Senhores, a conclusão é outra; não podemos ter a federação sem partir
dos Estados para a União, sem primeiramente conhecer suas forças e condições
de vida, para que eles se possam constituir com autonomia e viver sob esta
forma de Governo".

rendas das províncias, reservando a estas fontes de receita privativas e latentes para pô-las a salvo da miséria e assegurar-lhes o
preenchimento de seus fins".
De fato, na necessidade dessa discriminação, firmaram-se
todas as aspirações que levaram à Federação.

Para Meira de Vasconcelos "autonomia dos Estados" só no
papel, sem recursos necessários seria a verdadeira irrisão e uma
zombaria. Seria a autonomia da miséria e da penúria. Entretanto
tínhamos visto, ao tempo da guerra do Paraguai, as províncias contribuírem em donativos, o mesmo fazendo funcionários públicos e
particulares, tudo indicando o alto espirito de fraternidade e solidariedade dos brasileiros.
E concluía :
"Uma coisa nesta Constituição antes de tudo, deve preocupar-nos — é que
os Estados não podem aceitar o regimen financeiro e estabelecido pelo projeto
da Constituição.
Se insistirem, veremos os Estados, que já não eram prósperos que lutavam
com inúmeras dificuldades, completamente desfalcados. Basta lançar as vistas
para os Estados do norte.
Pernambuco, esse bravo leão, que marchou sempre na vanguarda da Nação
Brasileira, decai a olhos vistos.
As suas estradas de rodagem acham-se abandonadas: a sua lavoura vive
a braços com uma longa crise, de que está longe de sair vencedora: a sua indústria permanece asfixiada por falta de meios, não que ele não os tivesse mas
porque todos eram poucos para serem sorvidos pelo minotauro da monarchia".

Há poucos dias o nosso eminente colega Senador Apolônio
Salles, verificou a continuação desse estado de coisas.
Nisto estava de_ acordo José Higino quando dizia referindo-se
ao Acto Adicional: Erro não menos fatal foi não ter discriminado as

Outro ponto que preocupou a atenção do emérito parlamentar, foi
referente a própria organização dos Estados.
Dizia ele:
"Quem, como este Congresso, melhor do que eu, conhece a história dos
Estados Unidos da América do Norte, que tem estudado a sua Constituição e
as fases por que passou a sua elaboração, sabe perfeitamente, como dizem ilustrados publicistas, que aquela Constituição é, por assim dizer, do primeiro ao
último artigo uma série de sacrifícios de opiniões encontradas, um penoso resultado de transações entre aspirações divergentes, que, se não tivessem chegado
a esta conciliação, teriam burlado a grande obra da Revolução da América do
Norte".
»

«Ora, se nós, além das razões teóricas e das razões que chamarei de bom senso, temos a experiência de outros povos, porque
não nos havemos de aproveitar dela, para que, seguindo o mesmo
caminho, embora aplicando essas lições ao nosso meio, às nossas
circunstâncias, adaptando-as ao nosso caráter, as nossas aspirações,
possamos chegar ao grande resultado a que chegou aquela Nação ?»
"Acredito que havemos de chegar a este grande desideratum, ninguém me
tira do peito essa alentadora esperança de que o Brasil há de ser tão grande
na América do Sul, quanto é grande a União Americana na América do Norte.
Nutro-me desta grande esperança, e direi mais ao Congresso que vejo reservado ao continente americano um futuro grandioso.
A América há de ser um imenso foco de liberdade que há de iluminar o
mundo, convertendo todos os povos ao governo de de si mesmos e a uma vasta
Federação".

Outro ponto, ainda, para que chamou a atenção do Congresso
constituinte foi o referente aos casos de intervenção do poder federal nos Estados. Dizia ele:
"Meus senhores, qualquer de vós, examinando estas hipóteses a que faz referência a primeira parte do artigo que acabo de ler, reconhecerá logo a primeira vista, que nenhuma conexão tem elas com assuntos que se possam d12er
peculiares à vida dos Estados. Parece que há, na disposição, uma visível contradição. Ninguém dirá que, repelir a invasão estrangeira ou <k "» Estac ° «J>
outro, manter a forma republicana federal, restabelecer a ordem e a tranquüidade nos Estados e assegurar a execução das leis do Congresso c o cumprimento de sentenças federais, constitue negócio peculiar aos J
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essas coisas são de interesse geral e por conseqüência, da competência do
Governo Federal".
"Estabeleci como princ'pio que, em caso algum, a União intervirá nos negócios peculiares ao Estado. Este princípio será uma regra sem exceção. Mas,
para frisar hipóteses, em que cumpre a União agir nos Estados a bem da própria federação, especifiquei os casos de que trata o art. 5.°, ampliando-os um
pouco. Fica assim em harmonia a primeira parte do citado art. da Constituição com os seus diferentes parágrafos".

O eminente parlamentar tinha toda razão, muito embora não
fosse vitorioso o seu ponto de vista, altamente acertado. Pensa com
ele o insigne Aurelino Leal. O erro técnico dessas disposições tem
atravessado todas as reformas constitucionais que temos feito e
ainda persiste na Constituição atual. Tanto podem os sulcos cavados por um erro de inteligência e a inércia mental, que é uma forma
de padronização de vícios inveterados.
Repelir invasão estrangeira e fazer cumprir leis e sentenças federais, não pode constituir intervenção em negócios peculiares do
Estado.

E entrou a .analisar a criação da dualidade de magistratura, de
direito civil, comercial e processual. Assim se manifestava :
"Pois bem, eu, que assim penso, confesso, que entristeci, quando vi que
este Congresso votou a multiplicidade ou a diversidade do direito e a dualidade
da magistratura, que aliás reconheço ser mera conseqüência daquela disposição".

E ainda:
"Não compreendo que, quando a aspiração de todo mundo é a unidade,
essa unidade de que há pouco falei e que disse dever ser o nosso objetivo, não
a unidade material, mas a unidade moral, que é, por assim dizer, o mais belo
fruto dessa árvore de ouro da civilização, essa unidade a que há pouco se referia, com talento, o meu predecessor nesta tribuna, o Sr. Assis Brasil, e que
já é uma aspiração do presente, como há de ser uma realidade do futuro para
com toda a humanidade; não compreendo digo, que, quando essa unidade é a
aspiração dos povos e dos legisladores, quando todo mundo marcha para a sua
conquista, venha este Congresso introduzir, em nessa C"
tu to n ge meu da
desunião, criando a diversidade do direito, preconizando princípios que nos
hão de tornar estrangeiros aos olhos da própria Pátria"!

O andar dos tempos deu-lhe completa vitória.
Quando Getúlio Vargas, ern difícil momento da vida nacional,
outorgou a Constituição de 937, unificou, com previdente firmesa o
nosso direito processual e extirpou pela raiz a miséria da dualidade
de justiça sem prejuízo da federação, prestando com isto um serviço
assinalado ao nosso paíz.
Colocando-se sempre em defesa dos direitos eventuais dos Estados, defendeu o princípio constitucional, segundo o qual os pode-
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rés que não são atribuídos à União, permaneçam como direito dos
Estados. São palavras suas:
"E" necessário, pois, senhores firmar o princípio de que todos os poderes
que não são delegados a União ou negados aos Estados se considerem pertencentes à estes. O contrário seria deixar a porta aberta a abusos ou alimentar
extraordinariamente a centralização. Por ocasião de fazer a leitura da segunda
parte da minha emenda, a que me estou referindo, ficou patente que o princípio
nela adotado, assemelha-se ao principio que nos Estados Unidos tem podido
manter sempre a mais complsta harmonia entre o seu governo central e os respectivos estados".
"Não vejo, portanto, razão para. que não aproveitemos o ensejo de introduzir na nossa Constituição um princípio tão salutar como este, que já tem
por si uma experiência longa e sábia, como é a dos Estados Unidos em relação
a essa forma de governo; porque o regimen federativo é filho daquela nação e
ali tem sido objeto das mais sábias e felizes axperiéncias, tanto assim que
todas as nações vão nele beber lições".

Com relação à vida municipal foi grande o seu interesse em
lançar as bases sólidas de sua autonomia, ficando garantido, desde
logo, o conjunto de princípios que deviam reger a matéria. Preferia isso ao dispositivo gelatinoso que, afinal ficou na Constituição,
que interpretado de cem formas, jamais deu aos municípios aquela
posição estável, que era de desejar em matéria de singular importância. E continuava:
"Entendo que teríamos sofismado a patriótica aspiração da autonomia do
poder municipal, se não déssemos ao município o direito de se organizarem,
observadas apenas aquelas restrições que têm por fim manter a linha divisória
entre a competência dos Estados e a dos mesmos Municípios".

Outra matéria sobre que desenvol ,ra sua atividade foi referente a introduir em nossa Constituição, o íiomcstead como garantia de estabilidade ao lar de cr.d\
. \ tu cã.i florescera
nas Estados LIn':dos trazendo imensa vantagem aos part ; culares e
garantindo firmemente no que respeita /a à irapenhprabilidade do.
lar. ínsttuicão nova entre n ó , , ardos : . :títar a clesposou
e a defendeu insistentemente. Queria que a matéria, ficasse no
texto constitucional, como garantia segura à tranqüilidade da família .
Encontrou impugnação, mas a instituição veio encontrar guarida em Clov's Beviláqua e cm nosso Código Civil, com a criação
de bem de. família.
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Em rápidos traços, ponho em realce a atuação de José Vicente Meira de Vasconcelos, na primeira constituinte brasileira, onde
sua inteligência e probidade foram de valia benéfica e luminosa,
patriótica e honrosissima.
José Vicente, não era só um provecto e vitorioso advogado,
um professor de alta projeção, um parlamentar patriota. Era
um exímio latinista, jornalista vivaz e homem de boas letras.
Foi, no tempo, muita apreciada uma sua poesia Ad Mariam Virginem, que mereceu a tradução para o português de Altino de
Araújo e Misael da Silveira.
O seu trabalho Novum Crimen teve larga repercussão e
muito se vulgarisou o seu volume sobre "Noções de Phisica", destinado às escolas, matéria muito pouco versada naquele tempo, a
não ser entre espíritos especialisados.
Era um homem da mais alta distinção pessoal, confiava em
si mesmo e retirou do seu próprio eu todo o fulgor de sua vida
ascencional.
Um dos aspectos culminantes da mentalidade de José Vicente consistia no seu vibrante amor à liberdade de imprensa. Nem
podia ser de outra sorte para um espírito nobremente caracterizado
pelo destemor, amigo da luz, da verdade, do império sacrosanto
da Justiça.
O seu espírito era irmão gêmeo da opinião, da opinião esclarecida, da opinião liberta de todas as cadeias. Dahi o mesmo título do jornal que dirigia na mocidade. "A Consciência Livre" e que
tanta nomeada alcançou no seu tempo. Era inimigo da sombra,
da meia luz, do subterfúgio, da escravidão. Fez de sua dignidade,
do seu saber, da sua bravura irmãos da verdade, do seu amor ao
culto aos mais altos cometimentos. Por isso, a sua eloqüência falada ou escrita, arrebatava, eletrisava, convencia. O recurso à opinião valia para ele como o oxigênio à existência dos seres animados. Vencia, convencendo e convencia fazendo-se amar. Era o
protótipo daquele espírito pernambucano, que não conhece obstáculos nem perigos, na defesa de uma causa nobre e faz das vitórias alcantiJadas a clãmide fulgurante de seu destemor. A liberdade de imprensa, para José Vicente, era o sol que vitalisa, a chama que leva e arrebata, precisamente porque a liberdade de imprensa deve^ser um dogma acima de todos os dogmas.

mantino, amigo desinteressado e sincero, altamente prestimoso aos
seus amigos e a quem dos seus serviços necessitava, se prestasse
aqui essa homenagem ao seu nome, a sua vida, a sua memória.
E' o que faço com o desvanecimento e saudade, com o carinho ardente de quem teve a fortuna de conhecê-lo, para o
admirar in eternum. (Muito bem. Palmas. O orador é cum~
primentado.)

Era justo, Sr. Presidente, que no dia 5 de abril, marcando
O centenário do gloriosb pernambucano, grande advogado, grande
professor, grande brasileiro, inteligência scintilante e coração ada-
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12 DE OUTUBRO
O SR AUGUSTO MEIRA -- Senhor Presidente, Srs. Senadores, os grandes dias da humanidade são como focos de luz maravilhosa que convém projetar vez por outra sobre as deficiências
que se acumulam no caminho. São estímulos aos que marcham vitoriosamente, e brados de alerta aos que vacilam.
O dia 12 de outubro, que passa, marca uma data da mais
poderosa significação nos fastos humanos. Lembra, a todos nós
e ao mundo, o termo da viagem ousada, que, através de mares desconhecidos, de extensão incalculável, empreendeu Cristóvão Colombo, na persuassão de que, navegando para o ocidente atingiria a
índia misteriosa, cujo desvendamento enchia de preocupações a
consciência da Europa. Estávamos na era das descobertas, a que,
por primeiro, se haviam lançado os portugueses em avançadas
assombrosas. Iria surgir uma nova idade à consciência humana,
cumprir-se a visão profética do poeta romano, quando dizia que
Thule não seria a última das terras. «Nec erit terris ultima Thule».
O grande visionário se empenhava, por um caminho mais
curto, alcançar pelo ocidente o oriente que os portugueses demandavam e anseavam atingir contornando as costas africanas.
Foi cruciante o drama que viveu Colombo, quando procurava,
nas cortes de Portugal ou Hespanha, os meios indispensáveis à realização de seu plano formidável. Um dia, se fez preciso que ele
fosse ouvido, se submetesse a um exame vestibular minucioso e
mortificante. Os reis de Hespanha, Fernando e Isabel, estavam
em Salamanca, em uma temporada de férias e repouso das lides e
preocupações, que lhes inflingia a guerra contra os derradeiros
mouros, situados em Granada.
A reunião tinha sido marcada para o convento dos Dominicanos em Salamanca. Já os padres, abades e teólogos e doutores
discutiam, quando Colombo chegou trazido pelo religioso porteiro
do convento. Tinha sido convidado a assistir o conclave em que
se discutiria o seu caso, aquilo que lhe enchia a alma e transbordava o coração: a possibilidade de encontrar a índia fabulosa,
além dos mares derramados, navegando para o ocidente. O sol já
se posera. Sobre a vetusta cidade, caiam as sombras de uma tarde

torturada e melancólica. Na grande sala, De profundis, do convento onde se verificava o concião, entre as luzes paradas dos
brandões tristonhos, as sombras estiradas se misturavam às silhuetas dos veneráveis titulares e doutores da igreja. Já discutiam,
quando Colombo se apresentou e sem levantar rumor, se foi sentar
na poltrona que lhe fora reservada. Assistia silencioso e torturado
a argumentação de cerradas insanias que a título de sabedoria
bíblica, contestavam a rotundidade da terra, a possibilidade de seu
desejo de levar a efeito coisas irrealizáveis.
Lactancib e Santo Agostinho vieram a baila, pondo em realce
irretorquíveí a vesama de supor-se real a esferoicilade da terra.
Como? Da outra banda do mundo haveria gente de pernas para
cima? Às árvores cresceriam para baixo, de raízes para o alto?
sivel admitir que o mar não se despenhasse? E quando mesmo um
As chuvas e geadas subiriam da terra para o céu? Como era posnavio descesse, como poderia voltar subindo? Absurdo. Visões de
loucos de herejes dominados por Sa,tanaz. E uns e outros se moviam se agitavam aplaudindo a demonstração memorável fundada na palavra dos grandes intérpetres das sagradas escrituras.
E havia risadas sorrateiras, trejeitos, gestos bruscos de ironia
e mofa. Pretensão visivilmente insana de Colombo. Este, inquieto desejoso de arrasar tão tumefacta ignorância, a exaltação satânica de argumentos parvos, resolveu conter-se. Apiedar-se e
calar Quando procurava demonstrar a firmeza de suas convicções 'os dados científicos de que dispunha, a meio caminho de sua
argumentação, uma sineta tocou. Era o momento de terminar. (
ajuntamento dissolveu-se. Via tudo perdido ou quase. Alguns
bons amigos não o abandonaram entretanto. Acabou vencendo,
afinal com o apoio decidido de Isabel. Foram concedidos três navios títulos vantagens e meios necessários. Que glória não seria
á Espanha,'truncar os planos de Portugal!
A viagem teve início em 1942, depois do destroço do Boabdil.
Após uma trajetória penosa, com a marajuda em revolta Colombo avistou a terra, a ilha Guanam Julgou-se na índia. E a sua
suposição se fortaleceu, encontrando aquelas regiões e aqueles
mares semeados de ilhas, coincidindo perfeitamente com as noticias mais ou menos vagas ou verdadeiras, do_ que era a InsuWndia ' Para isto muito concorreram as informações c mapas de Tosanelli O feito de Colombo impressionou praticularmente Portuaal interessado no avanço de suas descobertas Não teve entreLnto no dizer de Castelar, "nem a celeridade nem o credito
merecido". Rivalidades surgiram, indo mesmo a extremos, se a intervenção do Papa não houvesse, em boa hora, acomodado as am-
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bicões em choque, assinalando com o tratado de Tordesilhas as
lindes de atividade ao campo dilatado dos dois povos navegadores. Assim, mesmo antes da descoberta do Brasil, já Portugal,
senhor de grandes estudos cosmográficos, defendia o seu direito a
estas plagas. Já anteriormente tinha em seu favor a bula de Martim V. A linha de Tordesilhas teve de ser recuada.
Enquanto Colombo, em quatro viagens, recrudesce na ilusão
da índia, Portugal chegava à verdadeira índia, pela ação de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. Estava encontrado, com segurança, o caminho do Oriente e as suas famosas riquesas entravam na
vida comercial do ocidente. No propósito de incrementar a sua
atividade e consolidar a sua situação, o governo português, então
sob os auspícios de D. Manuel, da dinastia de Avis, expediu outra
frota entregue, ao comando superior de Cabral. Era mais um lance
"glorioso no ciclo das navegações arrojadas, em tempo estimuladas
pelo príncipe D. Henrique, o navegador. Nesta viagem maravilhosa, de Cabral, dando maior amplitude ao seu rodeio, visando
descortinar o mistério do mar. desconhecido, veio ele ter às terras
virginais do Brasil. Ancorou em Porto Seguro, deu nome glorioso ao Monte Pascoal, fez erguer uma cruz com a madeira apanhada na floresta, fê2 rezar uma missa, inaugurou solenemente a posse
e após a missão providencial, continuou sua viagem à índia.
D. Manuel levou a notícia aos povos da Europa em alvoroço e
logo em 1501 e 1503 mandou duas expedições, que melhor certificassem e verificassem a extensão da descoberta. Nessas expedições, a serviço do rei de Portugal, vinha Américo Vespúcio.
Esse era um homem de entusiasmo ardente. Percorreu deslumbrado
as nossas costas extensas e por meio de cartas que escrevia ou cartas
geográficas que desenhava, levou à Europa a notícia da existência
de um novo mundo, que nada tinha com a índia. Era uma terra
nova, de extensão gigantesca: um continente, um deslumbramento.
Era o novo mundo. A repercussão do fato causou inaudito entusiasmo em toda a Europa. Devido a isto um sábio professor, em
Lorena, Valtzemuller, com o peseudônimo de Hilacomilas, alguns
dizem João Bazin, de acordo com outros da mais alta mentalidade,
resolveram todos conferir ao novo mundo descoberto por Cabral,
o nome de América. Assim se fez e esse nome se estendeu logo
do sul para o norte a todo o continente. Diz Madariaga que semelhante fato fez Colombo morrer duas vezes. Este nome de América,
foi assim, uma resultante do ciclo das descobertas portuguesas.
Era o mesmo continente, é certo, já procurado, por Colombo. Este,
porém, desnorteado, levou à Europa a notícia de haver chegado à
índia. Ainda numa últjma viagem, mesmo depois da descoberta
do Brasil, ele persistia nessa idéia errônea de haver chegado à
índia. Dahí o nome de índios, dados aos selvícolas americanos.
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Falava em Cathay, Cipango e proximidades do Ganges. Por
engano, Colombo jamais levou à Europa a emoção da descoberta
de um novo continente, até então desconhecido. Esta emoção da
existência de um novo mundo, atravessado entre a Europa e a
Ásia, foi resultante da descoberta de Cabral e das duas expedições
que se lhe seguiram, Foi um feito português.
"Foi Cabral demandando o mar do sul
Qem deu à História o continente exul".
Quem comparar o que aconteceu a Colombo e aos hespanhóis
rãs Antilhas, com o que se passou com Cabral e os portugueses no
Brasil, sente a diferença profunda, na atividade dos dois povos.
Num o conflito visionário, a luta, a crueldade, a intriga que levou
Colombo à Hespanha carregado de ferros Hecatombes sobre hecatombes. No outro, a construção segura, positiva, luminosa. Seja
como for, a glória de Colombo, coroada de sofrimentos, tristesas
e martírios resplandece. Castelar diz comovido: "Registrai os
fastos da glória e dificilmente podereis dizer: Eu fui maior que
tal homem".
Após esses grandes lances, dos mais memoráveis na História da humanidade, tivemos nós de construir o Brasil. A linha de
Tordesilhas marcava provisoriamente, de início, o nosso campo de
atividade mas a ação lusitana se fez maior na interpretação dos limites de nosso progresso geopolítico. O governo português dividiu o país em capitanias e logo, de modo positivo, se estendeu
pelas terras, na sua larga amplitude de norte a sul. As capitanias,
raízes históricas, geográficas e cívicas de nossa nacionalidade,
foram grandes e gigantescos latifúndios e poderoso alicerce de
nossa federação. Depois se subdividiram pelas sesmarias, pelas
divisões successórias, pelas vendas e concessões. Os que hoje blateram contra latifúndios, fazem demagogia estéril e confusionista
e não vêm que constituíam um imperativo da própria extensão
territorial e limitação de seus povoadores. O latifúndio está nas
bases da construção nacional. Restava-nos estendermo-nos para o
interior, dominar campos, rios, serras, lagos e planícies, ir a Minas,
a Goiás, a Mato Grosso, derramarmo-nos para o sul até Guahira
e o Rio da Prata, e, ao norte, levar a mais gigantesca das bandeiras, nas igarités comandadas por Pedro Teixeira, o herói dominador do Napo e da Amazônia.
Assim, feita a descoberta, nós já tínhamos de antemão estabelecido, com a linha de Tordesilhas, o campo de nossa atividade
no Novo-Mundo. Passamos, à época da colonização, ainda hoje
não ultimada e em cujo empenho nos achamos. O que fizemos
entre o mar e a extrema divisória naquele tempo, foi, entretanto,

i
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simplesmente assombroso. De norte a sul fomos ao Oiapock e ao
Rio da Prata e, para o interior, derramaram-se as bandeiras. Penetramos em Minas Gerais, Go'.ás, Mato Grosso até o Guaporé.
São famosas todas as investidas, e entre elas mais vasta e dominadora, essa dirigida por Pedro Teixeira, plantando sobre o Napo
a nossa avançada até quase os Andes. Fizemos recuar a unha de
Tordesilhas até os Andes de Cotamana. O Governo Português
criou nos extremos occidentais da Amazônia, a capitania do Rio
Negro, assegurando todo apoio à investida. E tanto os hespanhõis
se alarmaram que não duvidaram criar o governo independente de
Audiência de Charcas, hoje Bolívia.
Quando em 1822 fizemos a nossa independência, o governo
português entregou-nos o país dentro desses limites inaugurais em
boa parte assegurados pelos tratados de Utrecht, de Madrid em
" 1750 e de lldetonso em 1774. A pátria em seus grandes limites,
fundou-se nesses tratados. Pouco importa o seu destino, tão profundos foram os sulcos que deixaram. A nação territorial estava
construída.
Que diferença estranha com o que aconteceu com a América
do Norte. Ali a Independência teve que fazer a federação de treze
colônias, de reduzido vulto territorial, apertados entre os Aleganis
e o mar. Essa foi a grande pátria que Washington fundou e libertou . Foi após a independência, que os americanos tiveram, por
esforço próprio, de descer até à Flórida, alcançar o vale do Mississipe, chegar até o golfo do México, aos grandes lagos, crescer
para o occidente, dominar os montes Rochosos, ir ao Pacífico. As
estradas de ferro marchavam na frente e os fios elétricos, como
elementos da unidade nacional, por vezes em perigo. As cohortes
migratórias, colonisadoras, corriam para o interior, como folhas
soltas em rajadas de ventania e aí está o assombro da grande
nação, que tem nas suas instituições democráticas, os grandes destinos da liberdade do mundo. Nós não tivemos novas terras, nem
novos limites a disputar. O Brasil independente era uma construção integral. Assim nô-lo confiaram nossos ancestrais portugueses. Temos, ao certo, feito sensíveis progressos e temos as
nossas instituições fundamentais vivificadas, no sentido da liberdade, da democracia, da valorização do homem. Resta-nos, porém,
uma imensa tarefa a realizar e a que pôz ombros o patriótico Instituto de Colonização Nacional. O Pará, o Amazonas, Mato
Grosso e Goiás, valem por quatro impérios. E, no entanto, tudo,
quasi, está por povoar.
O Instituto de Colonização Nacional tem em mãos uma tarefa generosa de importância e grandiosidade sem limites. Tem
por iniciativa primeira, cuidar das próprias populações nacionais.
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Zelar pela sua melhor valorização, a começar pela proteção à
criança brasileira e às populações que se deslocam de uns para
outros Estados. Daí os esforços no sentido do saneamento das
regiões mais insalubres e menos favoráveis, embora, nas suas
grandes linhas, sejam saudáveis todos os climas e céus do Bras : i.
Tudo demonstra a necessidade da increm:;ncação das vias de comunicação, pelas estradas de ferro e estradas carroçaveis, asfaltadas, para que possam ser eficientes, à altura dos novos tempos e
possam combater, sem m.ais demora, o marasmo em que temos vivido em relação ao interior do país. Há necessidade de aproveitar
convenientemente o valor e significação de nossos grandes rios,
pela navegação vitoriosa, o vigor de nossas cascatas, transformando-lhes a força inesgotável, em energia civilizadora. Si o Brasil,
em seu conjunto, é um mundo de riquezas e maravilhas, bem dentro
dele. um mundo cresce, quasi vazio, quasi inexplorado, virgem,
ance ; ando por integrar-se às forças vivas da nação, inda ancorada sobre as orlas do mar.
Quando, entre nós, foi proclamada a República, era dever primordial dos que estavam-à frente dos destinos da nação, promover
e intensificar o povoamento de certas regiões, quase por inteiro desocupadas. Uma política demográfica se devia "ter desenvolvido
consciente e eficaz. Os Estados, com a organização republicana,
haviam ficado com as terras, inclusas nos respectivos limites. Tornaram-se donos de extensas zonas desocupadas e devolutas, particularmente no Estado do Pará, Amazonas, Goiás e Mato Grosso.
Em cada um desses Estados se devia ter criado um serviço, dedicado a esse empenho. O governo federal, interessado na matéria,
devia se ter colocado à frente de um movimento acentuado nesse
d'omín;o. Não havia necessidade de aliciar ou seduzir as populações de outros Estados. Nada disto. Bastava que nesses Estados
fossem acolhidos e estabilizados todos aqueles, que, por motivos
vários, expontâneamente procurassem outros pousos. Bastaria que
se não sacrificassem milhares e milhares de crianças. O nordeste
brasileiro é a terra clássica da dispersão entre nós. Populações
inteiras procuram particularmente a Amazônia. Se encontrassem
um serviço regular de povoamento seriam encaminhados aos muitos
pontos onde a sua estabilização se faria proveitosa. Encontrariam
terras, que logo valorizariam, indústrias em que se firmassem e melhorassem o seu, quase sempre precário, estado de vida anterior.
No Pará, no Amazonas, imensos lugares podiam ser logo ocupados com proveito a essas populações e proveito a esses Estados e
ao Brasil. Isto sobe de ponto, em relação a Goiás, com o seu clima
ameno e riquezas territoriais inexploradas. Em cinqüenta anos se
houvera levantado um novo mundo de novas populações bem sediadas, felizes e progressivas. O extremo norte e o interior do
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país, estariam cada vez mais valorizados e o trabalho metódico
teria realizado verdadeiros milagres, com o aumento demográfico,
sempre crescente a se multiplicar de mais em mais. Nada ou quase
nada se fez nesse sentido. As populações retirantes, sem direção
e desajudadas, foram dizimadas e sacrificadas. Cancelou-se-lhes
o futuro. Assim acontece no norte, onde elas, com seu único esforço, muito concorreram para solucionar a pendência do Acre,
como acontece em relação aos que demandaram ou demandam
Goiás e São Paulo. Os governos dispenderam somas formidáveis,
com a colonização estrangeira às vezes com desperdício de importâncias fabulosas, enquanto que as nossas populações, mais
pobres, se encontram sem arrimo, sem assistência, sem amparo,
por diminuto que fosse. O estrangeiro chegado entre nós, em vez
de encontrar-se com populações nacionais válidas e capazes de
•absorvê-los e integrá-los à vida nacional, defrontam populações
desfeitas, desvirilisadas, menos predispostas ao incremento da vida
nacional pelo trabalho, do que inclinadas à auto eliminação e ao
desaparecimento.
>
Sente-se, facilmente, que o Instituto de Colonização Nacional, tem uma missão formidável a desenvolver. Tem de pôr em
marcha todas as suas energias, todos os estímulos de sua capacidade, para levar a efeito a sua destinação patriótica, civilizadora
e humana. Precisa arrastar até si as forças responsáveis do país,
para que tenhamos todo êxito na recuperação das populações nacionais, lançadas à margem, esquecidas, escarmentadas pelo abandono em que têm vivido. São os expatriados na própria Pátria.
Para isto não é preciso, não é necessário, nem justo, nem mesmo
confessável, tirar de quem tem, para dar a quem não tem, política
perniciosa, que nos levaria a um parasitismo compulsório e estagnador. A riqueza há de ser distribuída a cada um, conforme a
cada qual, a capacidade de ser útil. Precisamos é de estradas que
facilitem as comunicações, de portos que nos dignifiquem, de escolas que melhorem a situação mental e moral das vocações que
surgem, da aplicação de novos métodos de trabalho, distribuição
das terras devolutas, aproveitamento de energias, segurança pela
situação de uma política educadora e digna vigência de uma justiça tranquilisadora, consciente de seus altos deveres, acordes com
os mais altos interesses nacionais. Não é possível viver na insegurança e no arbítrio, no açaimo da perversã.o e da irresponsabilidade. Lançando a nossa vista particularmente para a Amazônia,
vemos que essas regiões têm todas um mundo de matérias primas,
cuja industrialização se vai fazer longe, à sua revelia, em seu prejuízo, quando tudo podia ser industrializado in /oco; a borracha
as madeiras, as fibras, o cacau, o fumo, os óleos, o açúcar, o arroz,
os licores os perfumes e quantas coisas, em série ilimitada. Tudo,
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porém, mesmo no país, entrava o progresso industrial dos dois
grandes Estados. Empobrecidos, exaustos, explorados por uma
subversão inextricável e tendenciosa, que podem eles fazer em
prol de suas populações e de seu desenvolvimento demográfico?
São os filhos engeitados, campo de sucção e dispersão e nada mais.
Onde os navios de que necessitam para as distâncias e caminhos
tão vastos, que aproximem as populações? as linhas telegráficas
que facilitem os negócios? O aproveitamento de nossas forças hidráulicas que nos enriqueça? Possuidores de matéria prima de
toda ordem, o Pará e o Amazonas se desfazem da própria fortuna, pela deficiência de sua industrialização in loco. Dentro do
próprio Brasil se forceja pelo insucesso de tão magníficas regiões,
motivo superior de orgulho geopolítico, dos fundadores no passado de nossa nacionalidade.
Urge pôr termo ao domínio privilegiado e compressor de
Sparta sobre a Lacônia escravisada. As esperanças na exploração
do petróleo, se confirmadas forem em realidade, constituiriam a
base propulsora de engrandecimentos inesperados.
Há um setor de grave importância, referente aos remanescentes de nossos selvagens. Fora preciso aldeia-los todos, trazelos a uma situação melhor, coisa essa reclamada pela consciência
nacional.
Ulltimamente muito se tem falado na mudança da capital do
Brasil, do Rio de Janeiro, para o planalto de Goiáz. Tem-se feito
disto um ponto de convergência, de solução inadiável. Já se tem
efetuado gastos sensíveis. Tem-se vivido no pressuposto de que
essa mudança traria a chave definitiva do nosso progresso no interior. Não há dúvida que muito valera, não a fundação de uma só
grande cidade mas de muitas que se tornassem focos de propulsão
à crescente grandeza do Brasil. Tanto valera aconselhar a mudança de todas as capitais dos Estados para os seus interiores,
carentes de progresso. A questão, porém é muito outra: — a do
sítio mais propício para funções de comando. Não quero desvanecer o sonho nem o pesadelo de ninguém, mas chamar a atenção
para um problema de transcendente importância. Tenho, entretanto, grandes dúvidas sobre as vantagens apregoadas da mudança da capital. A capital de um país não pode depender de um
jogo de arbítrio, da miragem enganosa de um misticismo vago e
misterioso. Não vejo que a Argentina cogite da mudança da sua
capital. Antes a transforma num centro de irradiação, levando o
progresso ao interior, através de caminhos de ferro e das caudais
que atravessam o país.
O Sr. Pedro Ludovico — A situação da Argentina é muito
diferente da nossa, porque Buenos Aires está colocada na zona
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produtora do país, ao passo que o Rio de Janeiro se acha muito
afastado dos grandes centros próprios para a cultura e a lavoura.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Agradeço o aparte de V. Exa.,
que me vem estimular.
O Sr. Pedro Ludovico — A mudança da capital, neste caso,
proporcionaria grande desenvolvimento econômico ao país e mesmo
recursos extraordinários para uma nova economia.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Não se argumente com os Estados
Unidos. Ali havia treze colônias, que se federalizaram. Fundouse uma capital federal, que a não tinham. Esta fica sobre o Atlântico e dirige a nação através de distâncias imensuráveis e em alto
ponto, mesmo os destinos do mundo. Não foi preciso mudar a capital ou tê-la ambulante, para que uma prodigiosa prosperidade se
de-senvolvesse no interior.
O Sr. Flávio Guimarães — Se presentemente o Rio de Janeiro conta com uma população de dois milhões de habitantes e é
extremamente difícil o seu abastecimento, imagine V. Exa. quando
tiver três ou quatro milhões.
O SR. AUGUSTO, MEIRA — Então, não se poderia abastecer
Nova lork, Londres nern Paris.
O Sr. Pedro Ludovico — Locado entre o mar e a serra, o Rio
de Janeiro é de difícil accesso.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Ora, para que o Brasil se desenvolva no interior, não vejo que a mudança da Capital seja remédio. Já não me quero referir às despezas colossais intempestivas,
que tal mudança imporia. Isso seria o menos. Mas não vejo que
melhor sítio possa existir, do que o Rio de Janeiro, apoiado sobre
o mar, grande aliado dos grandes povos, equidistante do norte e
do sul, podendo irradiar para todo o interior, porto excelente, paisagens de apótheose: a só visão desta cidade impõe ao estrangeiro
que nos visita, um deslumbrado e comovido respeito.
O Sr. Flávio Guimarães — Vossa Excelência tem razão; esta
cidade é lindíssima.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Questões de ordem militar nada
têm a ver no caso. Não é com a fuga que uma nação se defende
e faz valer. Atenas, sobre o mar, não fugiu aos persas. Incendiada, renasceu e chegou a culminâncias de poder e cultura, que
viverão por todos os séculos.
O Sr. Salgado Filho — V. Exa. sabe que, hoje, com a aviação, não há mais distâncias: tanto faz estar no interior como à
beira-mar.
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O SR. AUGUSTO MEIRA — Agradeço o aparte de V. Exa.
Londres não fugiu de Felipe II, de Napoleão nem de Hitler.
Rege um Império, derramado por todos os pontos do globo. O
de que necessitamos é melhorar as nossas frotas marítimas, alma
do nosso comércio e da defesa nacional; ligar o Rio pelas estradas
de ferro e pelos aviões a todas as capitais dos Estados; ligar o Rio
a Belém e ao Acre, Goiáz, e Mato Grosso, ao Pará.
O Sr. Flávio Guimarães — A bomba atômica representa perigo para todas ás cidades.
O Sr. Salgado Filho -- Não esqueça o ilustre orador, de incluir a aviação nessas ligações. Hoje, não mais se concebem transportes marítimos, sobretudo para o vale amazônico.
O SR. AUGUSTO MEIRA - - Pefeitamente. Quando o Brasil
criou o Ministério da Aeronáutica, adiantou-se de 50 anos.
O Sr. Salgado Filho — Muito bem.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Grandes anseios esses que hão de
ser realizados.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os ümpanos) — Permitame o nobre orador ponderar-lhe que está finda a hora do expediente .
O Sr. Cícero de Vasconcellos (Pela ordem) - - Sr. Presidente, peço a V. Exa. consultar a Casa sobre se concede a prorrogação da hora do expediente por trinta minutos, a fim de que o
Senador Augusto Meira possa terminar seu discurso.
O SR. PRESIDENTE — O Senador Cícero de Vasconcelos
requer a prorrogação regimental da hora do expediente.
Os Senhores que a concedem, queiram permanecer sentados.
(Pausa) .
Está concedida.
Continua com a palavra o Senador Augusto Meira.
O SR. AUGUSTO MEIRA - - S r . Presidente, agradeço a gentileza do requerimento do Senador Cícero de Vasconcellos e a
tolerância do plenário.
Grandes anseios estes —dizia — que hão de ser realizados.
Cuidemos da progressiva e eficiente colonização e valorização de
nosso hinterland, levantando as nossas massas populares de modo
que possam envolver em seu seio as migrações que nos venham
do exterior.
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O Sr. Pedro Ludorico -- A transferência da Capital para o
interior brasileiro concorrerá ainda mais para a valorização das
populações sertanejas.
O Si: Flávio Guimarães - - Sem prejuízo da Cidade do Rio
de Janeiro.
O SR. AUGUSTO MEIRA — Muito agradecido pelos apartes.
Nesse ponto de, vista, a imigração européia nos será grandemente salutar; e entre esses elementos, devemos dar destaque
cento por cento ao povo português. É a mesma raça, a mesma
língua, a mesma religião, a mesma capacidade de trabalho e resistência, o mesmo heroísmo construtor. Nesse ponto os governos
do Brasil não se têm havido como conviera, com um propósito deliberado e firme. Precisamos reforçar e fortalecer o cerne da nacionalidade crescer nas próprias tradições, na vontade também de
influir poderosamente sobre os destinos do mundo, redimido pela
liberdade.
O Sr. Álvaro Mata — Dá V. Exa. licença para um aparte?
(Assentimento do orador) — O discurso de V. Exa. é a planificação da brasilidade de BRASILEIS.
O SR. AUGUSTO MEIRA — O Serviço de Colonização Nacional tem à frente uma missão de incalculável relevância e deve empenhar-se de modo positivo em dar ao Brasil o melhor de sua capacidade. Ahí temos em nós mesmos, o exemplo do que vale o
querer; uma Nação pequenina, apertada entre a Espanha e o mar,
dilatou o mundo e deu-nos o primor de uma Pátria maravilhosa
em cuja conformação despendeu esforços gigantescos e vontade
tão firme, como não se verifica maior em toda a história.
Vivemos pela paz e pelo trabalho, pela ambição de vencer,
pela benemerência e também para dirigir, dominar e levar o mundo,
pelo exemplo de nossa capacidade e concórdia.
Façamos do Brasil uma força civilizadora para o presente e
para a eternidade.
O Sr. Pedro Ludovico — Mudando-se a Capital, teremos
um Brasil novo.
O SR. AUGUSTO MEIRA -- A Capital ? E' este o seu logar.
Contar comsigo é o primeiro mandamento no decálogo de todos os
povos, vitoriosos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
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