




















Este livro, gerado na pura z'ntenção de cOlltri

buir ao apeifeiçoamento da nossa Republica, elt o 
consagro aos leaes e verdaddros democratas a 61/,/0 

lado esforçadamente lz'dâ na mais gloriosa epoclta 
do partido 1'epltblicallo . O tropel de desvaz'ra
mel/tos e p aix ões do dia, a sedtl.cção da novidade 
extravagante podem ltaver dispersado espiritos fra
geis, d' entre os valentes que constituiam a ?/obre 
collOrte. l/las eu COl/jio em que esta voltará a 
1'eul/ir-se debaixo da ba1zdeira Idston'ca, e a esse 
111tc!eo fecundo correrão em grande 1111mero bons 
patriotas de todas as procedenâas, Quanto a mz"1n, 
a lIlaz'or, mais z'ntzina e z'?ztensa preocClpação da 
minlta vida publz"ca - é contz'nuar sempre, elllbora 
distanciado do centro de actividade, a servir com 
dedicação a sagrada causa, tendo cada vez mais 
viva a esperança de volver um dia, não 1Jlui 
remoto, armado da mesma fé e da somllla de 'mo
deração e e:xperiencia que o cOllltecimel/to do 1Jl1tndo 
z'lifllllde, 1'etomar o llOnroso posto de soldado em que 
outr' ora servi e qt~e não quero que se cOllsidere 

abandonado. 

A. B. 

-:Rio de J aneiro, agosto de I 893' 
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DE~10CRACIA 

REPRESENTATIVA 

DO VOTO E DO MODO DE VOTAR 

CAPITULO I 

FUNDAMENTO DO VOTO 

D entre as ideias de mais commum e 
d iaria applicação, a proposito de qual
qu er incidente da vida individual, ou so
cial, nenhuma é mais recordada do que 
a ideia de liberdade. Apezar disso, é raro 
qu e o criterio popular a empregue com 
precisão e propriedade. O publico, em 
geral, e cada 'Uhl de nós, que o com
pomos, confundimos vulgarmente liber
dade com commodidade O individuo que 
soEfre qualquer exigencia do poder con
stituido grita logo que attentam contra 
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a sua liberdade, e não se queixa de que 
ella não exista, emquanto o deixam em 
casa socegado. O povo que atravessa 
quadra tranquilla e prospera reputa-se 
gosando de um regimen de liberdade, e 
considera-se presa de tyrannia o que se 
debate em agitações intestinas. 

A liberdade não é, porém, a commo 
didade, e póde existi r sem ella, bem que 
será preferivel possuil-as a ambas con
junctamente. O bom senso do fabulista 
Lafontaine mostrou na situação do cão 
domestico, forte e satisfeito, comparada 
á do lobo selvagem, faminto e vagabu ndo, 
que esta distincção, se não é feita pelo 
commum dos espi ritos, é, pelo menos, bem 
antiga. O cão de g uarda, marcado pelo 
estygma da colleira, que lhe pellára o 
toutiço, não era livre, apesar de viver 
muito ao seu commodo. Era-o, porém, 
o animal silvestre, embora torturado 
pelas mil necessidades á . que tinha de 
dar provimento com o seu exclusivo ex-
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forço. Quantas analogias da maior exa
ctidão se podem tirar desse exemplo 
para a situação das nações ! 

A liberdade, no individuo, ou no povo, 
consiste na autonomia com que se opéra 
a evolução de cada ser. A liberdade, 
pois, deve occasionar, pelo menos no 
periodo em que a evolução é menos 
normal, mais atribulações e dôres do que 
prazeres. Se é licito buscar um simile na 
mais intima historia de todos nós, recor
demo~ quanto é placida e serena a exis
tencia do infante, emquanto nenhuma li
berdade lhe é .reconhecida; quanto se 
vai agitando, ao approximar-se da ado
lescencia e virilidade; quam tormentosa 
e difficil nos primeiros tempos da eman
cipação ; para serenar depois, somente 
quando as conquistas do trabalho e da 
experiencia dão apoio solido ao definitivo 
periodo de normalidade da vida! 

Não deve maravilhar-nos, pois, que em 
todos os tempos nos dê noticia a historia 
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de povos que se regeram livremente, isto 
é, cuj a evolução realisava-se influindo 
elles sós em seus p roprios destinos, e 
de outros que viveram debaixo do jugo, 
duro, ou benigno, de um ou mais chefes 
despoticos. Os primeiros foram povos 
democraticos, e as instituições que elles 
tiveram, evoluindo perennemente, affei
çoando-se ás condições dos tempos que 
atravessaram, são as mesmas que vigo
ram entre os povos livres da nossa actual 
civilisação. 

Eu chamo Democracia ao facto de 
tomar um povo parte effectiva no esta
belecimento das leis a que obedece e na 
nomeação dos funccionarios que têm de 
executaI-as e de administrar o interesse 
publico. 

O consenso unanime da nossa epocha 
e civilísação professa a doutrina demo
cratica. Nem todos, porém, acceitam a 
palavra. Mas é claro que pouca impor
tancia encerra essa divergencia na deno-
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minação, desde que a cousa a que ella 
corresponde é, não sómente acceita, mas 
até practicada universalmente. 

Em geral, um só espirito domina uma 
epocha. Os homens dividem-se, na maio
ria dos casos, por formalidades. O res
peito a taes formalidades chegou mesmo 
entre nós, e em alguns outros paizes, a 
produ zir em limitado grupo de pensa 
dores verdadeiro horror á palava demo
cracia. Taes exaggeros são perfeitamente 
explicaveis, se os levarmos em conta do 

acanhado espirito de seita, sempre into
lerante, sempre inclinado ·e questionar 
por palavras, ás quaes o fanatismo, a 
que nenhuma seita conseguiu jámais es
capar, empresta importancia substancial. 
O fanatismo, especialmente nas seitas in

sipientes, é capaz de perturbar as intelli
gencias mais serenas . O proprio Christo, 
sempre tão esclarecido e superior no cri
terio com que julgava as debilidades 
humanas, teve um dia o seu arranco de 
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fanatica indignação, sorprehendendo a 
vergalhadas pobres homens que, segundo 
os costumes da epocha, tranquillamente 
vendiam as suas mercadorias no templo 
de Israel. 

Mas .• seja como fôr, e apezar dos ana
themas que contra a democracia se vi
bram, é facto positivo que as sociedades 
livres do nosso tempo, revelam todas, 
por signaes evidentes, indole democra
tica. Por toda parte o povo é chamado 
a influir na constituição dos orgams do 

governo e administração; por toda parte 
perdem terreno os ultimos laivos de do
minação pessoal, e os proprios que se 
levantam para repellir a palavra demo
cracia, não raro são os primeiros em 
reclamar contra as intrusões do d~spo
tismo e em favor da liberdade. 

O povo, com mais ou menos perfeição, 
governa-se a si mesmo. A democracia, 
porém, não opéra hoje como entre os 
povos primitivos a que acima fiz allusão. 



Uma regra facilmer.te demonstravel pela 
observação dos factos sociaes é a de que 
- as instituições dos povos são tanto 
mais simples, isto é, menos complexas, 
quanto mais rudimentar é o organismo 
a que ellas presidem, e, inversamente, 
vão revestindo crescente complexida:de 
na razão directa dos progressos que 
nesse organismo se realisam. A demo
cracia moderna é um desdobramento da 
antiga, mas as suas apparencias são tão 
divergentes, como as da semente das da 
arvore robusta em que se transformou. 

Em outro tempo, os povos reuniam·se 
e decidiam directa e soberanamente do 
governo e admi~istração da republica. 
Costumarú · dizer que a democracia estava 

então no seu estado puro. Eu penso que 
haveria mais propriedade em dizer que 
ella atravessava, então, o seu estado rudi
mentar. Taes practicas tornaram-se hoje 
impossiveis, não tanto pelas difficu ldades 
materiaes, aliás mu'ito sérias, da reunião 



de g randes nações em assembléas deli
berativas; mas esp\,~cialmente pela si
tuação do proprio organismo político e 
social, muito mais adiantado, muito mais 
complexo , e, por isso, exig indo outros 
meios de manifestação, a que não satisfaz 
a summaria simplicidade das antigas re
publicas. 

Ahi encontra seu nascimento e ex
plicação o systema representativo que 
toda nossa civil isação p ractica. Haveria 
nessa transformação algum prej ui zo para 
a verdade, ou para a legitimidade do 
governo dos povos por si mesmos? Pó
de-se resolutamente affi rmar - que não. 
Tudo quanto é exigido pela natureza das 
cousas é verdadeiro e legitimo. Os povos 
livres actuaes têm mais vant~ ngens em 

I ser representados do que em comparecer. 

Além de que o g ove rno do plebiscito não 
é o mais ' sabio, deve-s e ainda considerar 
que os males materiaes e moraes pro
venientes do comparecimento directo se-
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rIam muito superIores á theorica proba
bilidade de mais leg itima deliberação. 

E' preciso, pois, que o povo seja re 
presentado, e essa representação se faz 

por meio do voto, ou s2tjJragio. 





CAPITULO II 

DO FACTO DE ' TER DEFEITOS NÃO SE SEGUE 

QUE O VOTO NÃO SEJA UTIL 

Sempre, em toda parte onde houve 
philosophos e criticos que se occupassem 
de cousas politicas, sem excluir a pro
pria liberal Inglaterra, houve muita pre
venção contra o voto. Os escriptores 
affanam-se em descobrir defeitos na ins
tituição, e, como elles apparecem logo e 
em não pequena escala, concluem ligei
ramente que ella deve ser repudiada, 
como inutil, ou prejudicial. O illustre 
pensador Herbert Spencer, por exemplo, 
parece querer confundir na sua objurga
to ria a todos os democratas modernos e 
antigos, quando os accusa de adorado
res do novo tyrarino soberanz'a popula1', 

que substituiu a tyrannia unipessoal des
truida pela revolução. Mas o proprio 
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philosopho é ludibrio do VICIO que com
bate: a fulminação da escola revolucio
naria, só por cega exaggeração póde 
alcançar a democracia fundada na obser· 
vação e na expenenCla. A reacção é 

proporcional a acção: os excessos da 
escola revolucionaria determinaram ou
tros eguaes nos pensadores que a com
batem. 

Não ha duvida que o governo demo· 
cratico e o voto, que o constitue, têm 
defeitos; mas que instituiçãO humana 
os não terá, especialmente tractando-se 
da sua applicação? O que é preciso é 

verificar se haveria outra instituição pos
sível, compativel com as circumstancias, 
do povo em questão, sem defeitos, ou 
com menos defeitos. 

Seria facil destruir as melhores cousas, 
ainda aquellas que uma longa practica 
fez admittir universalmente, se bastasse 
allegar e provar que ellas podem pro
duzir o mal. Apropria agua das fontes 



teria de ser evitada, sendo tão facil de
monstrar quantos desarranjos ella póde 

. . . 
occaSlOnar, mesmo nos usos maiS mno-
centes que della fazemos, como beber e 
tomar banhos. A navegação, que dá logar 
a tão dolorosas perdas, a electricidade, 
origem de tantos desastres, o que esca
paria a tão incompleto e grosseiro cri
terio? 

Assim, em relação ao voto, convenha
mos em que elle pó de ter suas falsifi
cações; seus disparates, seus perigos, 
mas tamb~m reconheçamos que peior 
seria deixar ao acaso, embora sob o 
illusorio amparo de irrealisavel infallibi
lidade scientifica, a missão de regular a 
evolução social, no pouco em que é ef
n.caz a intervenção deliberada do homem. 

Sempre devemos estar prevenidos con
tra os theoristas, mas. principalmente, 
quando se tracta de utilidade publica. 
É preciso tomar as cousas taes quaes 
ellas são. Não ha duvida que, com esse 
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criterio, seremos forçados a reconhecer 
que a sociedade precisa de apparelhos 
para o seu funccionamento e que esses 
apparelhos tem de ser escolhidos por 
ella. O estudo do processo que se terá 
de empregar para conseguir esse fim, 
não póde deixar de ser digno da maior 
attenção. 



CAPITULO In 

COMPETENCI A DO POVO 

D izem: c{ A sociedade evolue em VIr· 
tude de leis de elevada natureza -que 
o g rande numero não comprehende; não 
chama rieis o povo a. determinar o mo
mento da realisação de um eclipse, e o 
convocaes 'para deliberar sobre materia 
subj eita a leis de ordem muito mais com

plicada. » 
A prova da confusão de ideias que 

motiva esta censura á democracia está 

nos proprios factos invocados: se cha
massemos o povo a dizer sobre um facto 
astronomico, elle nada responderia; en
tretanto, o convocamos a nomear os seus 
representantes, a lançar o fundamento 
do governo e administração dos estados, 
e essas cousas evidentemente resultam 

da iniciativa popular. É que o que se 
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pede no pnmelro caso nao é precisa
mente o que se reclama no segundo. A 
confusão está em admittir-se que o povo, 
exercendo as suas funcções publicas, 
vem decidir, deliberar sobre qualquer 
lei sociologica. Elle vem simplesmente 
escolher representantes. 

Ainda estes representantes, formando 
as assembléas em que se debatem os in
teresses da republica, ou executando as 
decisões por ellas votadas, não têm por 
missão alterar as leis sociologicas. Elles 
apenas influem sobre ellas, como ele
mentos que são do organismo em que 

. ellas se exercem, mas esse caracter 
mesmo é commum a todos os membros 
da sociedade, em maior ou menor grau 
de intensidade. 

Debil e falsa noção das leis que re
gem os homens em sociedade revelam 
aquelles que pensam que os governan
tes, sejam elles eleitos pelo povo, ou 
indicados pela supposta infallibilidade 
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scientificrt, - t êm o poder de ordenar 
efficazmente a constituição intima dos 

organismos humanos, ou alterar definiti
vamente a sua evolução. As leis socio
log icas não se fazem, nem se destroem; 
apenas os homens se aj ustam mais ou 
menos a eIlas, segundo são mais ou 
menos sabios, ou prudentes. Os qu e 
governam não fazem propriamente leis, 
pois estas existem com a sociedade; fa

zem regulamentos, que serão proficuos, 
\ 

se affeiçoaclos a ellas, innocuos, ou per-
turbadores se as affrontarem. Só nesse 
pouco reside a influencia dos governan
t es nos destinos dos povos. É facil de 
comprehender que essa influ encia, se é 

muito importante, nunca poderá ser de

CISiva. 
É uma especie de concepção mecha

nica da sociedade a qu e leva certos es
piritos a desviarem-se desse criterio. Muito 
mais scientifica, muito mais filha da ob
servação e da experiencia é a concepção 
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democratica, em virtude da qual é pre
ciso solicitar do proprio povo, e não de 
qualquer auctoridade postiça, o movi
mento que tem de animar o corpo so
cial e fazer cumprir-se o seu destino. 

N esse impulso, nesse movimento ini
cial detem-se e termina a auctoridade 
concreta do povo, em circumstancias re
gulares. Digo circumstancias regulares, 
porque é preciso reconhecer, nas extra
ordinarias, a suprema funcção revolucio
naria, que lhe corresponde. Mas, fóra 
desses casos de subversão da ordem, 
não é fazer aggravo ao povo dizer, com 
Montesquieu, que elle só tem o direito 
de escolher bons representantes. O povo, 
tomado em massa, é incapaz de fazer 
leis, de governar e de administrar. E é 

por ventura algumas dessas funcções 
que lhe incubimos, quando o chamamos 
aos comicios eleitoraes? Não. 

Não ha, pois, senão deploravel con
fusão no fac to de pretender-se concluir 



da incapacidade scientifica do povo a 
sua in habilidade para votar. A censura 
só seria applicavel ao plebiscito, com o 
qual parece que muitos confundem a 
democracia representativa. Mas tal igno
rancia seria imperdoavel. 





CAPITULO IV 

QUE7I1 GOVERNA É A SOCIEDADE, NÃO A MAIORIA 

A accusação mais seria que de uma 
forma concreta se tem feito ao voto e a 
democracia é mais ou menos esta: « Este 
systema repousa sobre o r espeito ao 
numero, e não ha a omenor affinidade en
tre o numero e a razão; um homem póde 
t er razão contra o mundo inteiroo» 

A practica tem admittido em politica 
muitas expressões viciosas. Entre ellas 
esta -goover1Zo da maionOa. Eu nego que 
seja a maioria quem governa em uma 
democracia bem organisada, ainda que 
não seja modelo de bom funccionamento. 

É preciso distinguir na , evolução poli. 
tica de uma sociedade o facto actual do 
facto permanente. No momento, como 
certas decisões se tomam pelo maior nu· 
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mero, é claro que a maioria decide; mas 
a maioria, que teve a faculdade de fazer 
valer a sua opinião, não tem o privilegio 
de ser maioria. Amanhã o maior numero 
estará com opiniões que não são as della. 
O governo é de todos por todos, e não 
de alguns pelo maior numero. Demais, 
num systema de liberdade, no qual o 
governo e a legislatura não exerçam mais 
do que a sua acção limitada, não póde 
haver mal irreparavel das decisões da 
maioria. As boas ideias podem estar se
guras de ter no dia seguinte o maior 
numero comslgo. 

Nos povos regularmente organisados 
(e é claro que a outros não quero ap
pEcar estas observações) todos os pode
res, inclusive os representados pelas 
maiorias, estão limitados por leis, e é sa
bido que taes leis podem haver sido ela
boradas pelo grupo hoje em minoria. 
Elle tem pois, além da satisfacção de ver 
a sua obra refreiando os impetos do ad-



versano vencedor, ainda uma partIcIpa
ção effectiva na direcção suprema. 

Depois, as opiniões e ideias que ins
piram as leis, ou se traduzem nellas, não 
são factos mechanicos e arbitrarios. For
mam-se, desenvolvem-se e apparecem 
mediante um trabalho de gestação a que 
todos os orgãos da sociedade concor
rem. O que governa é a sociedade activa 
inteira. O numero é apenas a linguagem 
da decisão. A maioria, que decide, emitte, 
pois, o fructo da elaboração de todo o 
ser social, e, para essa obra, nem poderia 
mesmo dispensar o concurso de todo o 
organismo, sob pena de haver· dado a luz 
a um monstro inviavel, como seria o 
féto cuja gestação fosse desajudada do 
concurso de todos os orgãos do corpo 
materno. 

Tambem a maioria não tem essa abso
luta liberdade que espiritos superficiaes 
lhe attribuem. Ella, em primeiro logar, 
tem de accommodar os seus actos a leis 
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como aCIma observei. Depois, ella tem de 
evitar o escandalo, tem de respeitar a 
opinião publica e de preoccu par-se com 
a conservação da propna existencia. 
Assim é que a maioria, que decide e que 
aos olhos do vulgo parece não ter que 
consultar senão a sua propria vontade, 
nem sempre poderá querer o que lhe 
convém. 

O partido mais poderoso terá de ren
der-se diante da evidencia. Na provincia 
de que sou filho, o mais influente dos 
chefes políticos, cercado na assembléa 
provincial de quasi unanimidade, susten
tava que se devia conceder garantia de 
juros a certo trecho de estrada de ferro i 

já garantida pelo thesouro nacional, e 
allegava que a companhia constructora 
se declarava impotente para a obra, sem 
esse auxilio. Um depu tado sem sequito 
sustentava o contrario, e, como ultimo 
argumento, telegraphou ao ministro da 
agricultura, que logo lhe respondeu, dan-
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do-lhe razão e affirmando que a cOmpa
nhia não reclamava o auxilio provincial. 
A simples exhibição desse despacho tele
graphico desarmou o poderoso e elo
quente chefe e deu victoria ao seu modesto 
contendor. Não ha superioridade numerica 
que resista á evidencia, salvo quando não 
se tracta de povos sequer medianamente 
civilisados_ 

O systema representativo mostra-se 
neste e em muitos outros casos grande
mente superior ao plebiscito, fórma ru
dimentar '<;la democracia, como atraz ficou 
dito. No plebiscito não se opera a mesma 
elaboração completa do systema repre
sentativo. Nelle o povo é chamado a 
deliberar directamente e sem a prévia 
preparação da discussão. Os seus resul
tados só por accaso deixarão de ser 
monstruosos. 





· CAPITULO V 

QUEM DEVE VOTAR? 

Desde as primeiras epochas do sys
tema representativo, os escriptores têm 
empregado muitos argumentos e enchido 
muitas paginas para resolver a questão 
de saber ,se - o voto é direito inhe
rente ao individuo, ou se é funcção pu
blica, ou mandato, conferido e regulado 
pela sociedade. 

Sem dar importancia á larga polemica, 
que tem sido levada aos extremos por 
uma e outra escola, direi como eu ra
clocmo. 

Repellindo o criterio metaphysico, que 
admitte a existencia de direitos. na
turaes, ou absolutos, não vejo no voto 
esse caracter, em principio, e muito 
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menos na applicação. Direitos dessa 
natureza deviam attribuir-se a todo se r 
'humano, pelo seu unico titulo de huma

nidade ; entretanto, já não só o exer
cicio, mas o proprio direito do voto po
lítico, é negado a alguem, entre outros 
aos estrangeiros. Tambem não encontro 
no voto analogia alguma com o que se 
chama funcção ou mandato. Entre outras' 

razões, vejo que precisamente o fim elo 
voto é confenr uma funcção ou mandato 
e que, antes delle, não se comprehenele 

auctoridade que o creasse. Se o voto é 

mandato, onde está o mandante? A so
ciedade, dirão. Mas a sociedade activa 

é, por sua vez, constituida pelos que 
votam. Não ha como evitar o circulo 
VIClOSO. 

Eis agora o resumo elas minhas ideias 
sobre a questão: A patria é de todos 
os cidadãos, e 'todo cidadão tem o di
reito de 'influir no 'se'nt'ido de ser bem 

governado '; o meio mais efficaz 'de 
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exercer essa inBuencia é o voto; o voto, 
pois, é, para mim, direito inherente, não 
á qualidade individual de hon'1em, mas 
ao caracter publico, ou politico, de ci
dadão. 

A conclusão que dimana logo dessás 
affi rmações é que o direito de votar deve 
ser reconhecido em todos os cidadãos. 
Não era necessario, pois, accrescentar 
que sou partidario do Suffrag'z'o Um'
'l/e1"sal. 

Suffragio ' universal - é outra expres
são condemnada pelas iras de seita. lVIas 
ai nda aqui a questão é apenas de pa
lavras. O .que faz horror é o adjectivo 
zmz·v.ersal, .que Itomam ao pé da lettra, 
e dahi concluem que se tracta de reco.
nhecer .0 ,exercicio do suffragio em toda 

.gente. Entl"etalílto, excepção feita da~ 
phantasias an.archicas 'da escola revolu- , 
cionaria, lilelilh .. um partidario do su,ffragio 
liI1i1iversélll jánlais propoz, íOU sustentou, 
tal interp-1ietaçã:o. Entra !J?'elo.s olhos que 



a expressão-universal-não tem nes te 
caso ·um sentido material ; ha evidente
mente alg uem in capaz de exercer o di
reito do voto . Para não citar senão 
casos eloqu entes, baste dizer que os 
loucos e os menores de idade ninguem 
se lembraria de mandar ás urnas eleito
raes. A universalidade é do direito, não 
do seu exercicio . 

O direito de voto, pois, soffre eviden 
temente limitações no seu exercicio. Ti
ra-lhe, porém, essa circumstancia o ca
racter de universalidade? ão, porque 
o direito póde exis tir independente do 
respectivo exerC1ClO. Assim; para não 
sahir dos mesmos exemplos, os menores 
e lou cos podem ter o direito de pro
priedade concretisado em bens de valor 
real; não se lhes dá, porém, o exe rcicio, 
porque para esse carecem eIles de ca
pacidade. Neste caso tracta-se de um 
direito civil, no outro de um direito po
litico, mas a analogia é perfeita. 
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Á primeira vista parece que, assim 
admittida a comprehensão dos termos, 
todo systema eleitoral, por mais res
trictivo que fosse, se poderia capitular 
no suffragio universal. Já veremos que 
assim não é . 

Um regulamento eleitoral pôde limitar 
o exercicio do direito inherente a todo 
cidadão, sem privaI-o da conquista desse 
exercício, conquista que fica dependendo 
d'um esforço individual do interessado, 
ou da realjsação d'um facto normal da 
natureza. Estabeleça, por exemplo, a lei 
que ninguem exercerá o direito de voto, 
sem saber ler e escrever, e esta limita
ção desapparecerá para todo subjeito que 
realisar o esforço tão vulgar em virtude 
do qual se aprende a ler e a escrever. 
Estatúa o regimen eleitoral a necessi
dade de inteirar cada 'Cidadão 21 annos 
para entrar no exercicio do seu direito, 
e bastará que se cumpra es'ta circums
tancia natural para que cesse a limitação. 



Ha, porém, outras restricções que nao 
estão no mesmo caso. Depende, por 

. acaso, do cidadão haver nascido em uma 
determinada casta social, ou pertencerá 
elle a essa casta por obra da natureza? 
A restricção que for baseada em. motivo 
como esse destruirá, com a universali
dade do exerci cio, a universalidade do 
direito. Não é differente a restricção 
fundada na exigencia de attestar o ci
dadão certa somma de bens da fortuna 
para poder votar. É verdade que a 
.fortuna se conquista, mas ha uma cousa 
que está ainda mais verificada pela ex
periencia, e é que essa conquista não 
depende só do esforço individual, e muito 
menos da realisação de qualquer facto 
natural 'e necessario. Todos, mais ou 
menos, atiram-se neste mundo atraz dessa 
condição ideal de commodidade da vida, 
muitos mesmo cOm evidel1te risco da 
existencia; entretanto, por algunsf bem 
poucos, que cons'egl1em escalar a. rhura-
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lha e plantar sobre ella a sua flammula de 
victoria, quantos ,não cahiram no fosso, 
aplanando o caminho para a pass:J.gem 
dos mais habeis, ou felizes! Seja qual 
for, pois, a exigencia da lei, determi
nando que eu tere i de provar possuir 
for tuna, por ming uada que seja, essa 
exigencia póde anniquilar-me para sem
pre o direito de intervir na gestão da 
cousa publica por meio do voto. 

R esumindo estas observações, estabe
leçamos que - o criterio de disti~cÇãO 

entre as limitações do suffragio univer
sal e as do restrictivo está no caracter 
de privilegio que encerram as deste 
ultimo. 

Isto não quer dizer que as limitações 
do suffragio universal não possam tambem 
ser injustas. Serão apenas mais ou menos 
explicaveis, conforme a' situação relativa 
a cada povo . 



, . 



CAPITULO VI 

DEVEM VOTAR OS ANALPH ABETOS? 

Um sentimento, que com propriedade 
se poderia chamar pudor patrio, demove
me da tentativa de fazer aqui ligeira 
estatis~ica da nossa instrucção publica. 
Outr'ora, ~quando podia mais do que 
esse embaraço a paixão com que eu 
trabalhava por desaccreditar as nossas 
carunchosas instituições monarchicas, mais 
de uma vez exhibi esse quadro tristis
simo. Que me baste agora dizer, a ti
tulo de observação generica sobre o 
assumpto, - que o eleitorado brasileiro, 
inscriptos nelle todos ' os cidadãos que 
não sabem ler nem escrever, seria quasi 
um eleitorado de analphabetos. 

É de puro sentimentalismo o argu-
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mento dos que pretendem que o go
verno, que não lhes deu instrucção, não 
tem o direito de privar, por isso, esses 
cidadãos do exercicio do voto. Não é o 

governo quem os priva; é a sociedade, 

em beneficio proprio. O governo, pelo 
contrario, ainda mais suppondo-Ihe os 
maus instinctos e feias intencões oue é de , ~ 

costume attribuir-lhe, só teria convenien
tia na intervenção inconsciente da massa 
facilmente dirigivel pelo engodo, ou pelo . . 
terror. Seria mais justo dizer: O go-

verno) que não lhes deu instrucção, que 
fique privado de aproveitar-se delles. 

O analphabeto não pó de escrever a 
sua ceduJa. Se manda que outro a faça, 
fica subjeito á fraude, possivel ainda por 
parte do melhor amigo, tractando-se de 
trica eleitoraL Se o voto é oral, não 
pode verificar a lealdade com que lh'o 
tomam e inscrevem. Será sempre jo
guete das espertezas dos outros e mo
tivo para muita immoralidade. 
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Quem não sabe ler e eSC1'ever está 
privado da imprensa, ignora a direcção 
das cousas pu bEcas. H. Spencer observa, 
com apparente vantagem para a não ex
clusão dos analphabetos, que as lettras 
dos demais individuos admittídos ao exer
cicio do suffragio tambem não lhe~ ga
rantem competencia alguma nos assumptos 
que as opiniões políticas debatem. Não 
vejo, diz elle, mais ou menos por estas 
palavras, que relação existe entre ana
lysar uma phrase e formar uma ideia 
clara das 'causas que determinam a. 
taxa dos salarios; a taboada de multi
plicar não tem relação directa com a 
falsidade da these - que a suppressão 
da propriedade faria bem ao commercio ; 

. o mais acabado calligrapho não está só 
por isso no caso de comprehender · por
qu e as machinas augrrientam o numero 
de operarios nas industrias a que são 
applicadas; nem está provado que al
g umas noções de agrimensura, de as-



44 

trono mia, ou de geographia formem ho
mens capazes de penetrar o caracter e 
as intenções dos candidatos ao parla
mento. Mas ha em todo esse modo de 
argumentar evidente ausencia de criterio 
practico, mal chronico de todos os theo
ristas, mesmo os mais illustres. O que 
nos diz o bom senso formado pela con
stante experiencia dos factos, é que, 
apezar de não haver relação directa en
tre as disciplinas escolares e as trans
cendentes questões da vida social, ou 
individual, - aquellas são necessanas 
para que o nosso espirito chegue a com
prehender estas. 

Demais, prevalece aqui o engano de 
suppor-se que o eleitor tem por missão 
resolver algum problema sociologico. 
Não; elle tem apenas de escolher bons . 
representantes, e, para essa funcção, a 
presumpção é que d'entre os analpha
betos o grande numero dará resultado 
negativo, assim como que a maioria dos 

)----~~-
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que sabem ler e escrever está no caso 
de desempenhal-a em bem da socie
dade. Em politica, como em tudo,e especial
mente em materia eleitoral, não se póde 
argumentar com excepções. Ha indivi
duos, sabendo ler e escrever, mais in
capazes do que alguns privados dessa 
habilidade. O criterio do legislador, po
rém, não póde guia~--se por circumstan
cias individuaes. E lle estabelece a regra 
impessoal, e não ha negar que, em regra, 
os analphabetos são incapazes de esco
lher conscientemente bons representantes. 
E, se algum houver qu e se sinta pre
judicado com a exclusão, o remedio é 
conhecido: aprenda a le r e a escrever. 





CAPITULO VII 

VOTO DAS MULHE RES 

Seriam infinitas as questões incidentes 
que t eria de resolver quem se propozesse 
escrever um tractado completo de ma
t eria eleitoral. Mas eu, que apenas quero 
esclarecer ide ias de immediata applicação 
ao nosso paiz, não terei de tocar senão 
naquelles detalhes aos quaes empreste 
alguma relevancia a situação actual do 
nosso pensamento politico. O voto fe
minino nunca levantou grande agitação 
entre nós; mas o Congresso Constituinte 
occupou-se delle, por intermedio de mais 
de um orador, <::' além disso, estou seguro 
de que mais tarde ha de apresentar-se 
com verdadeiro caracter de problema a 
resolver. Não ficarão, pois, de mais duas 
observações sobre elIe. 



Facultar, ou não, ás mulheres o exer
cicio do direito de voto, importa nada 
menos do que incluir na funcção eleitoral, 
ou della privar, metado do genero lm
mano. Jão me parece, porém, que, além 
dessa consideração material do numero, 
tenha outra iniportancia real a questão 
do voto feminino. De facto, e não fa
lando senão pelo nosso paiz, seria de 
esperar que a unlca verdadeira modi
ficação que nos traria a intervenção dos 
eleitores do outro sexo seria dobrar o 
numero do elei torado existente : é se
gu ro que, dada a nossa actual educação~ 
as damas se distribuiriam com exacta 
proporcionalidade pelos partidos eXIs
tentes, ou pelos que se fossem formando~ 

acompanhando os maridos e paes, ou 
outras pessoas a quem pelo sentimento· 
estivessem ligadas. A sua incorporação. 
ao eleitorado, seria, pois, por emquanto,. 
senão prejudicial, pelo augmento de dif 
ficuldade de mover-se a massa eleitoral" 
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assim engrossada, indifferente, pela inal
terabilidade que manteriam as forças mi
litantes . . 

O voto é um direito político, cujo exer
cicio a sociedade regula com o criterio 
da utilidade publica e com a condição 
de não destruir o seu caracter de uni
versalidade, fazendo delle privi1egio de 
casta, seita, ou classe. Com esse crite
rio não é illicito em uma certa SOCle
dade, na nossa, por exemplo, negar o 
exerci cio do voto á mulher. Por ser o 
suffragio exercido exclusivamente pelo 
sexo masculino, deixará de ser univer
sal? Creio que não, do mesmo modo 
que accredito que esse direito se deve
ria considerar universal, mesmo quando 
nenhum dos sexos, por motivo de inca
pacidade o exercesse. Houve realmente 
povos, ainda os ha em não pequena 
quantidade, entre os quaes, eu, legislador, 
não estabeleceria o systema representa
tivo, e, por conseguinte, tambem não 

4 
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instituiria eleições. Ahi estariam os 

homens, do mesmo modo qu e as mulhe

res, privados de vota r e só chegariam a 

possuir o exerClClO do direito, quando 

tivessem capacidade. O que faz excluir 

as mulheres, não é, pois, propriame nte 

o sexo, é a incapacidade, que ainda 

se pode considerar exte nsiva a todas 

ellas. 
Em conclusão, o criterio da utilidade 

publica nos leva a admittir qu e no Brazil, 
onde a mulher ainda não tem compe 

tencia para immiscuir-se em eleições, o 

suffragio deve ser realmente universal, 
mas... só para os homens, 

Entretanto, as situações qu e 'parecem 
mais inabalaveis se transformam por toda 

parte ; e ntre nós mesmos, quanta d iffe

rença entre as limitadas funcções qüe 
outr'ora se commettiam á mais be'lla me

tade do genero humano, e as qu e hoj e 

se lhe reconhecem, com verdadeiro p ro

veito publico! Seria insensatez a ffi rmar 



que o que hoje vemos será sempre o 
mesmo. Eu,. pelo contrario r creio bem 
que, em epocha mais proxima do que a 
prevista pelos maIs ousados, a mulher 
brasileira terá mais Ímmediata influencia: 
no governo da sociedade, terá mesmo1 

ao princ'ipio em certa medida e depois 
com a mesma latitude de nós outros,. O 

exercicio do direito de votar e ser vo
tada. Bastaria para inclinar-nos a pensar 
assim, a observação do que se passa em 
todo o mundo civÍlisado e especialmente 
nos Estados Unidos, onde os partidarios 
do voto feminino têm realisado verda

deiras conquistas. 
Qüanto ás differenças essenciaes que 

alguns querem enchergar entre o homem 
e a mulher, buscando concluir dahi que 
esta não deva ter. opinião, nem servil-a, 
não as admitto de modo algum com essa 
significação. É verdade que a mulher é 

bem differen te do homem; mas não é 

menos verdade que não ha duas cousas 



eguaes na natureza e que tambem entre 
dois individuos do mesmo sexo ha bem 
grandes differenças. Essa disparidade 
physiologica, porém, não obsta que todos 
os seres humanos formem uma unidade 
moral. 

Taes preoccupações são resíduos da 
resistencia rotineira que intibia tantos 
espiritos. Já houve tempo em qu e se 
negou a legitimidade da inAuencia que 
as mulheres exercem hoj e. T empo virá 
em que hão de rir-se das differenças que 
o estado das ideias e da civilisação nos 
obrigam a estabelecer hoje entre os dons 
sexos. 



CAPITULO VIII 

OS MILITARES DEVEM VOTAR E SER VOTADOS? 

E m alg uns paizes adiantados em civi
lisação e aperfeiçoq.dos em instituições 
militares, os membros do exercito e ar
mada não votam, nem são votados. Se 
alg um quer tornar valida a eleição de que 
fo i objecto, terá de abandonar a car
reira, reformando-se. 

Ha entre nós pronunciada tendencia a 
admittir estas disposições legaes, e ainda 
ha pouco um general do exercito, depu
tado ao congresso nacional, propoz um 
p roj ecto de lei, concebido mais ou me 
nos nessas idéas. Esse projecto foi re
pellido, com a allegação de que impor
tava offensa á constituiçãO da Republica. 

Desde logo declaro-me tambem parti
dario da opinião de que os militares não 
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devem tomar parte directa na política. 
Não devem votar nem exercer, como 
taes, funcções electivas. Accrescentarei, 
porém, não por evitar possíveis antipa
thias, mas por mera lealdade philosophica, 
que, assim pensando, tenho em vista di
rectamente o bem da classe armada, e 
apenas indirectamente o da sociedade cio 
vil. Direi já porque, em relação ao go
verno militar. 

O governo que mais divide é o go
verno militar. O general que estiver do
minando, qualidades pessoaes á parte, 
se fôr muito feliz, começará tendo com
sigo uma das metades do exercito e ar
mada. A outra estará em espectativa e 
logo depois em descontentamento e surda, 
senão violenta, opposiçãO. Raros homens 
(e nunca os que não tiveram para isso 
especial educação) deixam de guiar-se 
no governo um pouco pelas inclinações 
do coração, amor ou antipathia. Se essas in
clinações não se revelam nos poucos casos 
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em que os actos estão traçados pela lei 
e terão de tradúzir-se forçosamente em 
justiça litteral, ellas hão de fatalmente des
cobrir-se na infinidade de occasiões em 
que taes actos devem ter somente a ins
piração do crite rio proprio da auctoridade. 

estas circumstancias hão de ser favo
recidos os amigos. D'ahi desgostos, quei
xas, irritação, indisciplina. Os que soffrem, 
ou dizem soffrer, hoje estarão dominando 
amanhã, ao lado do seu chefe, a quem a 
roda da fortuna elevará seguramente a 

seu te~po. De tal modo, sempre uma 
bôa metade da força armada estará em 
opposição á ou tra. Se em todas as cou
sas a união faz a força; quando se tracta 
da propria força, o principio é muito mais 
evidente, e, inversamente, é claro que a 
desunião debilita e dissolve. Não ha nada 
mais proprio pará destruir os militares 
do que um governo militar. 

Entretanto, é uma verdade, que se 
affirma, sem necessidade de demonstra-



çãO - que o palz precisa de um exercito 
e de u ma armada. 

E', pois, em beneficio directo do exer
cito e da armada que devemos desejar 
que os militares não se anniquilem na , 
política. 

Por outro lado, e tomando a questão 
em outro sentido, consideremos o perigo 
publico que existe em enfeixar-se nas 
mãos de uma classe toda a somma das 
funcções sociaes. A força é a sancção do 
direito . Ella só se explica pela obed:en
cia que deve guardar ao principio sobe
rano a que é chamada a servir. Se a 
sociedade, alem de haver posto nas mãos 
de certo numero de seus membros ar
mas, disciplina e todos os elementos ma
teriaes da força, ainda confiou a elles o 
poder de declarar os. casos de applicação 
dessa força, não ha duvida que tal so
ciedade alienou a sua soberania e passou 
a viver da bôa ou má vontade dos pou
cos de seus filhos a quem commetteu tão 



57 

vastas attribuições. Em principio, pois, 
os mili tares, como taes, não devem go
vernar. 

Não esqueçamos, entretanto, que ser 
militar é um accidente e que o que é 

permanente e essensial é ser cidadão. 
O facto de vestir uma farda não muda a 
natureza do homem, ou melhor, de todos 
os homens, nem deve inhabilitar o cida
dão para qualquer cargo onde suas apti
dões o fizerem util, sem exclusão da su
prema magistratura nacional. O que é 

preciso é que o militar não governe como 
tal. Que dispa a farda apparatosa, sym· 
bolo da gerarchia que manteve entre 
uma classe resumida, para vestir a eguali
taria casaca, com a qual não terá de 
emlttlr vozes de commando, mas de pre
sidir á livre evolução da sociedade in

teira. 
No domin io dos factos, ou do pensa

mento é sempre verdade que os abusos 
se provocam. Havia neste paiz, ha bem 



pO,uco tempo, e talvez ainda se conserve, 
a preoccupação e queixa de que todos 
os males nos vinham dos advogados. 
Hoje começam a dizer que todos são 
produzidos pelos militares. Dirão amanhã 

o mesmo dos engenheiros, dos medicos, 
dos padres, se continuarmos commettendo 
a extravagancia de nos fazermos gover

nar por uma determinada classe. Parece 
evidente que o facto em si de haver um 
individuo recebido o grau de bacharel 

em direito, ou em mathematica, ou o 
de doutor em medicina ou em canones, 
não lhe dá nem tira virtude para ser go
vernante, ou qualquer outra causa. 
Entretanto, o criterio brasileiro, parece 
não se preoccupar senão com a investi
dura academica do individuo. 

Eu penso que devemos ter muito em 
conta as lettras de cada um; mas o es
sencial é sabermos que qualidades tem 
cada um para o posto a que aspira, 
ou que nós lhe queremos dar. Assim, eu 



não repelliria o militar pelo facto de ves
tir ou ter vestido fa rda; dar-lhe-ia o 
meu apoio, se visse nelle as qualidades 
pessoaes e adqu iridas que julgo indis
pensaveis para o bom desempenho de 
determinadas funcções, e, entre ellas 
poria logo a condição de não, accumular 
o caracter de cidadão armado com o de 
mandatario civil. 

O projecto de lei a que es tas paginas 
vem servindo de justificação respeita a 
lettra constitucional. Ainda, porem, que 
a consti tuição permittisse (e não discuto 
agora essa hypothese) que a lei ordi
naria arredass'e a classe armada, não me 
pareceria sabio propol-o desde já. Penso 
que essa conquista da liberdade nos ~a 
de vir por um movimento de patriotismo 
e bom senso do proprio exercito e ar
mada. Ella sera, então, mais estavel e 
se obterá de um modo mais brilhante. 
T emos a felicidade de possuir um exer
cito esclarecido nos seus elementos pen-
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santes; quando esses elementos pensantes 
preponderarem, os bellos movimentos que 
até hoje têm abortado se transformarão 
em realidade. Os proprios militares ins
pirados 'pela nobre, mas, para elles, in
devida, ambição de glorias políticas, com· 
prehenderão que a verdadeira gloria do 
soldado se conquista em campo bem di
verso, cultivando a sua arte tão interes
sante, disciplinando as massas destinadas 
ao combate, infundindo confiança á nação 
de que a sua integridade e decoro serão 

respeitados p ela 1'azão O1t p ela Imoça, como 
está no escudo dos nossos amigos chile
nos, e, o que é mais do que tudo, affas 

tando do espírito publico, que precisa de 
tranquillidade para o trabalho fecundo, a 
preoccupação importuna da instabilidade 
da ordem interna. Tal situação seria sem 
du vida u til a todos, mas é an tes de 
tudo, uma condicção para que os milita
res sejam felizes e para que a nação te

nha um exercito. 



CAPITULO LX 

U '1 HOMEM, UM VOTO 

Alg uns escriptores e homens politicos, 
im pressionados pela ide ia da diversidade 
da influencia de cada eleitor chegaram a 
concluir que o exercicio do voto não deve 
ter a mesma latitude para todos eIles. Se o 
voto tem por fim lançar a base do go
verno commum, se o titulo que faz 
attribuir esse direito a todo cidadão é 

o interesse que todos devem ter pela 
causa publica e; se esse interesse é maior 
ou menor, segundo a situação de cada 
individuo, parece que a influencia exer
cida por cada um deve estar na mesma 
proporção. Concluem, pois, que uns 
eleitores devem emittir mais votos do 



que outros, ficando ao cuidado da lei 
determinar o criterio practico de rea
lisação desse pensamento. Charmar-se
ia voto desegw,a! ao suffragio assim esta

belecido. 
Não estou pelo voto desegual, em 

principio, nem ainda em applicação. 
Em principio, o que se busca com o 

voto não é representação de puros in
teresses materiaes, nem de nenhuma 
classe social, ou mesmo de todas ellas . 
Procura-se obter a representação do po
vo. Nos paizes onde ha verdadeiras e 
distinctas classes sociaes, na Inglaterra, 
por exemplo, que practica em certa me-o 
dida o voto desegual e cujos pensa

dores, entre outros o iIlustre J. Stuart 
MiH, mais o defenderali:r, explica-se o . 
facto pelo receio da preponderancia do 
elemento popular, bem que este mall1te
nba-se ainda privadol pela lei de exercer 

o direito de voto. Esse receio, porém} 
das classes historÍicél!S dirigentes não pó de 



crear princlpIO. Alli mesmo vemos hoje 
o chefe liberal Gladstone prégar con tra o 
q ue está estabelecido e em favor da 
formula - um ltOJ1Zem, zt1n voto. 

Pretende- se tirar vantagem para a des
egualdade do voto de certa analog ia entre 
a sociedade politica e as sociedades indus
t riaes. N f! stas, como se sabe, todas as legis
lações admittem que cada accionista póde 
emittir tantos votos quantas acções re
presenta. Apenas, para evitar a absor
pção possivel por parte dos g randes 
a ccionistas, limitam-se a uma prudente 
quantidade os votos pluraes. Mas não 
é licito applicar sempre á esphera po

lítica principios de ordem tivil. Aqui, 

por ex emplo, comprehende-se que o ac

<::ionista, que não representa senão o seu 

interesse material, possa influir tambem 

materialmente na medida desse interesse. 

Depois, tal interesse, pelo proprio facto 

de ser material, pó de ser determinado 



com precIsa0 mathematica, como vemos 
fazer-se, pelo numero de acç6es possui
das, pela quantidade de papeis de que 
cada um é portador; mas as acções da 
sociedade politica, sao imponderaveis, 
intangiveis, invisives. Com que criterio 
se poderia determinar com precisão a 
quantidade de interesse bem entendido 
que cada cidadão toma no conjuncto com
plexo de factos materiaes e moraes que 
formam objecto da politica nacional? 

Entretanto, eu penso que com attri
buir um voto a cada eleitor não se 
attenta de modo algum contra a profunda 
diversidade entre todas .as cousas da 
natureza. Ha realmente eleitores que 
valem mais do que outros, mas, para 
que estes preponderem, não é necessa
rio crear a desegualdade artificial do 
voto; basta deixar obrar a natureza. O 
cidadão que possuir taes qualidades de 
preponderancia deitará, como os outros, 
uma unica cedula na urna, mas o seu 



voto arrastará o de muitos outros. A sua 
justa influencia far-se-á sentir no resul
tado total de um modo. muito mais se
guro. Pelo contrario, se attribuissemos 
quantidades differentes de suffragios a 
cada eleitor, poderia o criterio material 
da lei favorecer individuos que, pela or
dem natural das cousas, não devessem 
contar senão com a sua força isolada, e 
talvez nem mesmo com ella. 

A ,questão não é de extensão mas de 
intensidade. A egualdade do voto não 
produzirá o nivelamento das influencias. 
É preciso fugir á mania de regulamentar 
todas as cousas, com risco de aleijar a 
natureza. A lei tem por unica missão 
estabelecer regras, para que todos os 
que possam conscientemente votar, votem 
ao abrigo da fraude e violencia; dessa 
concurrencia de capacidades e influ encias 
mais ou menos culminantes, mais ou 
menos definidas, nascerá forçosamente a 

média do pensamento nacional. Tal re-
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sultado póde não ser bom, em relação 
ao bem ideal, mas elle será o unico 
possivel, e, pois, é preciso acceital·o. O 
povo será mais ou menos feliz, mas em 
todo caso será um povo 1ivre, porque o 
que elle tem, a situação em que se encon
tra é legitimo resultado do seu modo de 
ser, da sua capacidade, da sua evoluçãO 

operada sem constrangimento. 
Dizem qu e cada povo tem o governo 

que merece. Admitto o conceito, como pro

fundamente verdadeiro, mas só em r elação 
aos povos democraticos. Es tes são os 
unicos que têm o bem ou o mal feito 
por suas propnas mãos. Os outros po
dem ser felizes, ou desg raçados, por obra 
de extranhos. Cabe aqui esclarecer que 
eu considero mais ou menos democra
ti co um povo, segundo elle influe mais 
ou menos 110S proprios destinos, ainda 
qu e haja no meio desse povo, não á. sua 
frente, alguma testa coroada. Sou repu
blicano, em principio, por entender que 



é na republica que a democracia se rea
lisa melhor, . e especialmente no Brazil, 
que felizmente não tem condições senão 
para essa forma de governo . 





CAPITULO X 

VOTO PUBLICO, VOTO SECRETO E 
VOTO OBRIGA TORro 

A preoccup~ção arbitraria de melhorar 
os costumes por meio de regulamentos, 
que têm sido e serão sempre ludibrio 
da velbacaria humana, tem feito consi
derar como de g rande relevancia a ques
tão de ser o voto publico ou secreto. 

Os partidarios do voto publico dizem 
que com elle querem levantar o moral 
do eleitor, permittindo aos independentes 
a satisfacção de affirmarem alto e bom 
som, a ideia que suffragam, obrigando 
os timidos a terem a coragem das suas 
opiniões e os falsarios e venaes a faze
rem a confissão publica da feia acção 
que practicaram. 

Querem os amigos do voto secreto 



que com este procedimento se consiga 
mais verdade no resultado eleitoral, po
dendo cada cidadão em consciencia fazer 
a sua cedula, poupando-se aos caracte
res debeis, mas incapazes de baixezas, 
a violencia de exhibir publicamente o 
seu voto, que poderia desagradar a po
derosas influ encias. 

Não vejo que uns e outros possão ter 
muita esperança de conseguir os seus 
fins confessados, por meio das medidas 
que propõem. Antes dellas, seria neces
saria descobrirem meios de corrigir, ou 
antes, de mudar de todo a natureza 
humana. Dizem, por exemplo, que o 
voto ás claras indireita o caracter; mas, 
para mim, sem negar que nalg uns casos 
possa ter esse effeito, creio bem que, 
em muitos outros, e em maIOr numero, 
ha de aggravar o cynismo do individuo 
que tiver de exhibir com desplante opi
nião qu e sabidamente não é a sua. 
Quanto á liberdade que se favorece com 



o voto fechado, não veJo que ella tenha 

evitado o espectaculo que todos nós co

nhecemos da arregimentação de reba

nhos eleitoraes, cujos individuos vêm de 

um a um receber publicamente da mão 

do chefe, ou do seu caixeiro de eleições, 

a ração de opinião que têm de deitar 

na urna. 

Eu sou amigo da liberdade em tudo 
aquillo,em que ella não offenda outra liber
dade . A questão material de dar o voto, eu 
a deixo inteiramente ao arbitrio de cada 
votante, apenas com as cautelas qu e a 
lei deve estabelecer para r egular a apu
ração e reconheE:er a identidade do suf
fragante e do suffragio. Penso que se 
póde exig ir que o voto seja escripto, 
mas qu e deve deixar-se á inteira von
tade do eleitor fazel-o em casa ou no 
local da eleição, escrevel-o por seu pu
nho, ou mandaI· o escrever, fazer a lei
tura delle em alta voz, ou não, deitaI-o 



na urna aberto, ou cerrado, e no papel 
da côr e forma que mais lhe agradar. Esse 
parece-me o preceito mais liberal, sem 
nenhum perigo para a regularidade do 
processo eleitoral e com a rara virtude 
de não offender á idiosyncrasia de nin
guem. 

As observações que ahi ficam já podem 
induzir o leitor a prever como penso 
em relação á obrigatoriedade, ou liber
dade do voto. 

Na essencia das innumeras dissertações 
que tenho lido em favor do voto obri
gatorio, vejo apenas a invocação de dois 
fundamentos, e são: 

1.° O voto é um dever social, e, sen
do assim, o cidadão póde ser compellido 
a cumpril.o, como é obrigado a pegar em 
armas para a defeza nacional; 

2.° É preciso evitar as grandes abs
tenções eleitoraes, que ennervam o corpo 
social e fazem apparecer nas urnas uma 
falsa opinião politica. 



Estou muito longe de considerar o 
voto um dever de qualquer especie, no 
sentido juridico da palavra dever. A ma
teria do voto é um facto voluntario, urna 
questão de opinião. Se o cidadão vota 
em quem quer, é logico concluir que 
tambem elle vota, se quer . 

Costuma-se dizer que correr ás urnas 
é dever de todos nós, e eu convenho em 
que seja. Mas o meu visinho póde ser 
de ou tra opinião, e pensar precisamente 
que, concorrendo á eleição, faria mais 
mal do que bem. E elIe é perfeitamente 
livre para pensar assim e para agir se
gundo pensa, porque o objecto do voto é 

pura materia da deliberação de cada um. 
Depois, é preciso não confundir esta lin
g uagem familiar, que chama dever ao 
que se deveria chamar conVel11enCla, 
com a ling uagem juridica, que auctorisa 
a sancção da força onde ha um dever a 
cumprir. Que contrasenso o de pretender 
fazer surgir a manifestação livre da opi-



74 

ntao do seio de individuos levados áfo1'ça 

até a bocca da urna! 
Quanto á necessidade de fazer cessar 

a abstenção em massa, apenas tenho a 
oppor que se ella é um mal, deixemos 
esse mal isolado; não o aggravemos com 
o desta obrigatoriedade vexatoria e con

traproducente. 
O que provoca mais a abstenção é a 

pouca confiança na verdade e na profi
cuidade da ele ição. O povo tem olho 
muito agudo, tem muito bom senso: para 

qu e ha de perder a viagem e o feitio 
da cedula, se sabe de antemão que tudo 
isso ha de ser em pura perda, ou por
que lhe hão de falsificar o voto, ou por

'que a lei em vigor não permitte a re
presentação, senão do partido em maioria? 
O melhor remedio contra as abstenções, 
o unico remedio proficuo está em fazer 

comprehender ao povo que elle não per
derá o seu tempo em accudir ás urnas. 
Por outras palavras, só um systema elei-
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toral que permitta a representação das 
opiniões d iversas em que se divide o 
sentimento nacional é capaz de curar o 
mal. 

Para t~rminar, farei uma observação 
generica e de puro caracter practico, 
que não deixa dU\·ida sobre a insubsis

tencia das pretenções dos sustentadores 
do voto obrigatorio. Todo homem ra
zoavel e experiente convem em que, por 
mais 'abstractamente util e legitima que 
seja uma medida legislativa, ella não 

deve ser tomada, se ha certeza de que 
não ha meio de fazel·a cumprir. São as 
leis nessas condições que em linguagem 
de direito se chamam-leis ineptas, Ora, 
concedendo mesmo que fosse explicavel 
a ideia da obrigatoriedade do voto, quem 

pod~ria evitar que o cidadão arrastado 
á votar pelo temor da multa, ou por 
qualquer outra força, votasse e111, branco? 

Se querem contestar-me que elle sena 
tambem obrigado a mostrar o seu voto 



ou a emittil-o oralmente, eu redarguirei 
- que o pobre martyr dessa violencia 
teria ainda o recurso de votar em um 

testa de firro. Para serem logicos e es
caparem á inepcia, os amigos do voto 

forçado, serão levados, de obrigatoriedade 
em obrigatoriedade, até á necessidade de 
fornecer ao votante constrangido um 
candz'dato obn'g·atorio. 



CAPITULO XI 

lIIA:\D. \ TO nrPERA TIVQ 

Em um livro dos meus vinte e tres 
annos, C) escrip to mais C0 l110 instrumento 
de polemica e propaganda do que como 
estudo de direito publico, sustentei o 
mandato imperativo. Penso hoje de modo 
differente, e é esse um dos raros pontos 
em qu e a re fl exão e os annos me têm 
posto em divergencia com esse trabalho 
da mocidade, que estimo e préso, não 
tanto pelas saudosas recordações que 
evoca em meu espirito, mas antes pela 
satisfacção de reconhecer a coordenação 
e regularidade do meu pensamento, desde 
então até hoj e, virtude de que, em falta 
dOl;tras, quero gabar.me, como escriptor 

(-!<) A R ePllblira Fedem! Rio de Janeiro, 1881. 



e homem publico. Combatendo a opinião 
que então sustentei, rebaterei ao mesmo 
tempo o fundamento mais invocado por 
todos os partidarios elo mandato impe
rativo. 

Antes de tudo, é preciso fazer uma 
correcção de linguagem imposta pela ne
cessidade de melhor comprehensão do 
objecto que se discute. E' facil de re
conhecer que nunca seria possivel ao 
eleitor, na occasião de conferir o man
dato ao seu representante, prever todos 

os casos que podem occorrer nas dis
cussões e deliberações da assembleia de 
que tal representante vai fazer parte. O 
eleitor não poderá, então, dar instruc
ções completas ao deputado, e realmente 
não é isso o que se pretende com o man
dato chamado imperativo. Limitam-se 
muito acertadamente os partidarios desta 
instituiçãO a estabelecer que os eleitores 
terão a qualquer momento o direito de 
cassar o mandato ao representante. Tal 
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mandato devia, pois, maIS justamente 
chamar-se mandato revog-avel. 

Admi ttir ou não o mandato imperativo, 
ou melhor, revogaveJ, depende da ideia 
que fizermos da natureza do mandato. 
A facilidade e tendencia que temos todos 
nós para generalisar ideias leva-nos con
tinuamente a transformar o que seria 
simples analog·ia em verdadeira identidade. 
Vemos na sociedade civil que é da es
sencia do mandato a revogabilidade. O 
committente que não podesse cassar os 

poderes ao seu advogado, quando bem 
lhe approuvesse, teria por esse facto 
abdicado o seu d irei to mais essencial. 
Ora, reBexiona-se, - o mandato politico 
tem tambem por fim o cuidado de um 
interesse , e tanto m.ais importante quanto 
é de ordem muito .p1ais elevada; se o 
eleitor não poder desarmar o represen
tante, que não cuida -zelosamente do bem 
que se lhe confiou, produzirá um mal 

publico. Depois, o representante é eleito 
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para defender as ideias dos constituintes; 
se não o fa z, ou se as offende, não terá 
mais razão de ser, o mandato deve ser-lhe 

cassado. 
Entretanto, se ha analogia, não ha 

identidade entre o caso do proprietario 
que man dà defender o seu bem por um 
advogado e o do elei tor que contribue 
para a nomeação de um deputado. O 
proprietario usa e abusa do obj ecto da 
sua propriedade; exerce sobre elle go
verno absoluto ; o ele itor, ou, na melhor 

hypothese, todos os eleitores que no
mearam um representante, não exercem 

governo algum sobre a sociedade, que é 

o objectivo dos cuidados confiados a elle. 
Como já ficou esclarecido em outro ca
pitulo, o povo é material e moralmente 
incapaz de governar directamente. Elle 
sómente póde escolher representantes, e 
o elemento determinativo dessa escolha é 

a confiança pessoal e política. Uma vez 
eleito o representante, está investido de 
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funcç6es para cujo desempenho não tem 
de consultar senão as suas luzes e das 
quaes não tem de dar satisfacção, senão 
á sua conSClenCla. 

O remedio que o povo tem contra os , 
possiveis desvios dos seus representantes 
não póde ser o mandato revogavel, que 
acanharia a intelligencia e a acção destes 
e lhes offenderia mesmo o caracter, pela 
subjeição a movimentos materialmente 
determinados. Esse remedio é atem po
rariedade. Permanencia da funcção e re
novação dos funccionarios - é uma das 
mais fecundas formulas democraticas. 

Nenhum homem eminente admittiria 
jámais que o submettessem a uma ver
dadeira mechanisação do pensamento. J. 
Stuart Mill, acceitando uma candidatura 
ao parlamento, declarou, com a sua no
breza caracteristica, que absolutamente 
não recebia ordens dos seus commit
tentes e que só exerceria o mandato com 
a condição de, no desempenho delle, não 

6 
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inspirar-se senão nos recursos da sua 
'intelligencia e patriotismo. Estes severos 
principios, porém, não excluem a sus
ceptibilidade de cada um. Está no me
lindre individual do representante con
sultar, ou não, a opinião dos seus com
mittentes, e até mesmo devolver-lhes o 
mandato, quando tiver duvida sobre a 
sua conformidade com o pensamento 
delles, pedindo que em uma nova eleição 
,confirmem essa desistencia, ou resti
tuam-lhe os poderes, como prova de 
que a confiança não se abalou. Darei 
deste facto um exemplo tirado da nossa 
mais recente historia politica e no qual 
a mim mesmo tocou o papel de pro
togonista. Fiz parte, como represen
tan te do estado do Rio Grande do Sul, . 
da assembleia constituinte da Republica, 
assembleia qu.e trazia tambem a missão 
de eleger o primeiro presidente e o pri. 
meiro vi~e-presidente O partido que me 
designou havia, por intermedio dos seus 



directorios locaes, prestado adhesão a 
uma candidatura, para o primeiro da
quelles postos. Os representél.ntes desse 
partido traziam, assim, uma especie de 
mandato imperativo de suBragar aquella 
candidatura. Eu, porém, depois de ma
dura reflexão e de haver adquirido intimo 
conhecimento das qualidades politicas do 
candidato, convenci-me de que a sua 
eleição traria grandes males á Repu blica. 
Chegado o momento, não votei por ella, 
e immediatamente levei á mesa do con
gresso a declaração de que resignava a 
minha cadeira de representante, em
quanto ia perguntar aos meus commit
ten tes se continuava, ou não; a mere
cer-lhes confiança. Inspirei -me em minhas 
luzes e patriotismo para contrariar uma 
medida que julgava de funestas conse
quencias e ao mesmo tempo um escru 
pulo de honra levou-me a pôr a minha 
cadeira á disposição dos que me ele
geram. Com a imperfeição ~e nossos 



costumes publicos e dominando elementos 
que haviam estado em desaccôrdo co
migo, era de esperar que eu não fosse 
reeleito, ainda que a maioria dos elei· 
ton~s approvasse o meu procedimento. 
Quiz, porém, a sorte ql~e, antes de tentar 
essa prova, as minhas previsões tivessem 
tristissima confirmação: o presidente eleito 
contra o meu voto declarou-se dictador, 
e o Rio Grande inteiro, com excepções 
insignificantes, levantou-se, não com 
votos} mas com armas, a dar-me razão. 
Tive a felicidade de poder influir nesse 
bello movimento popular que destruiu a 
primeira .tentativà de dictadura entre nós, 
e hoje causa-me prazer intimo record,ar 
esse facto, porque elle representa para 
mim a phase da minha vida publica de 
que mais me honro e tambem porque dei 
então applicação exacta aos principios que 
sustento sobre a natureza do mandato 
popular e os deveres dos mandatarios. 



CAPITULO XII 

h.EPRESEl TAÇÃO DAS OPINIÕES 

As garantias da liberdade de cultos, 
de imprensa, de reunião, de petição, 
todas as disposições liberaes, emfim, das 
constituições e das leis ordinarias são 
eviden'temente feitas em beneficio dos 

agrupamentos em minoria, ou em oppo--- --
sição, Raramente os membros do par-
tido que g overna são incommodados 
pelas auctoridades da sua feição política 
e, se o são, encontram logo amparo na 
sympathia dos correligionarios influentes 
que os protegem. Entretanto, o direi to 
de intervir efficazmente na formação da 
representação nacional, não tem mere
cido egual attenção dos legisladores, 
apezar de coincidirem na practica delle 
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vantagens para a mmona e para a 
maIO na, e talvez ainda maIOres para 
esta ultima. 

T ão singular incong ruencia tem per
feita explicação, bem qu e não seja justi
ficavel. As leis organicas, as constitui
ções em qu e vêm consignadas as garan
tias da liberdade individual são feitas 
por assembleias possuidas mais da preoc
cupação phi10sophica do bem publico, 
do que da prevenção partidaria, que 
apouca os espiritos mais esclarecidos. 
Não raro dá-se mesmo que as consti
tuições declaram que, na lei ordinaria 
que marcar o processo eleitoral, será 
respeitado o direito que têm as minorias 
de fa ze rem-se representar ; vem no dia 
seguinte a tal lei ordinaria, e, ou tolhe 
abertamente · a representação das mino
rias, ou, creando artificios manhosos, fa
cilita á maioria fazer unanimidade. 

As malOnas, que legiferam, julgam 
'cortar na propna carne, favorecendo 



sinceramente a representação das mino

rias. A paixão po1itica, o furor de . ga
nhar num ero não lhes deixa ver as van
tagens fundamentaes de observa r proce
dimento diam etralmente opposto. 

Antes de tudo, e não tendo em vista 
senão o mais elementar espirito de jus
tiça, parece claro qu e a maioria dos 
el eitores deve faze r a maioria dos re
presentantes, mas não a unan imidade da 

representação. Se esta representação é 

nacional, e não de um par tido, ella deve 
reflectir, tanto quanto possível, como em 
habil min iatura, a situação g eral, a som
ma das opin iões do povo que compõe 
a nação. 

S e é só um partido que delibera nas 
assem bléas, as leis são feítas por infi ma 
min oría. E' bem facíl de provar a exis
tencia desse absurdo. Admittamos que 
o pa rtido ve ncedor levasse ás urnas 
metade e mais um do numero total 
de todos os eleitores, incluindo todas as 
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parcialidades que lhe fizeram opposição 
e ainda os cidadãos que lhe negaram o 
voto: abstendo-se de concorrer á eleição. 
Estará nesse caso representada metade 
e mais um dos eleitores. Ora, como as 
decisões se tomam, nas assembleias, por 
maioria de votos, segue-se que nunca 
lei alguma, que não obtenha unanimi
dade, será obra da representação da 
maioria nacional. As que forem votadas 
por simples maioria de um voto, repre
sentarão apenas uma quarta parte da 
opinião publica. Mais singular ainda é 
o caso, aliás mais commum, de não reu
I11rem-se todos os representantes, e, 
então, a maioria relativa ficar muito 
abaixo da que corresponde á quarta 
parte dos eleitores. Não occulto que 
no systhema eleitoral mais bem combi
nado alguma extravagancia deste genero 
se póde dar, mas sómente por excepção, 
e em grau muito attenuado, ao passo 
que na situação que estou suppondo (e 



da qual não tem sahido até hoje o nosso 
paiz) essa é a regra ordinaria. Os 
exem pIos materiaes desse facto tem sido 
tantos, no Brasil e em outros paizes, 
que julgo-me dispensado de apontar 
aqui alguns delles. 

A minoria tem o direito de ser repre
sentada, e é preciso reconheceI-o e sa
tisfazel-o; mas, para mim, é ainda muito 
mais interessante, em vista do bem pu
blico, él; conveniencia que têm a maioria 
e o governo a quem ella serve, de que 
a minoria seja representada. 

Os governos não tractam só do pro
gresso do paiz; têm de occupar-se tam
bem da propria conservação. O que é 

mau e desequilibrador da sociedade é 

que elles tenham ele dedicar á sua pro
pria segurança mais do que os cuidados 
ordinarios. Então, a desconfiança se 
alastra, a vacillação e descontentamento 
ganham todos os orgãos da adminis
tração e o governo terá vida ingloria, 



se conseguIr arrastal-a até o seu termo 
normal. Ora, o que evita essas situa
ções tão conhecidas infelizmente na nossa 
America, é o franqueamento do accesso 
das alturas da representação nacional a 
todas as vozes. O que faz revoluções 
é o desespero. Partido que tem garan
tida a valvula da representação, não 
planeja rebelliões. 

Pelo que respeita á maioria que apoia 
o governo, ella deve comprehender que 
uma opposiÇãO é uma necessidade, pó
de-se dizer physica, das assembleias de
liberativas, como é a resistencia, como 
é o ponto de apoio na harmonia do 
planeta. Toda funcção tende a crear seu 
orgam: se esta opposiçãO não existe 
naturalmente, el1a surgirá amanhã do pro
prio seio da maioria, e então eivada de 
quantos feios odios e despeitos ferozes 

são a nota obrigada da dissidencia dos 
que já viveram em estreita communi
dade. Não ha peiores ll11mlgos do que 



os amIgos da vespera. Quanta differença 
entre as rixas repugnantes de dois ele
mentos dessa ordem, e a lucta, talvez 
energ ica ou violenta, mas sempre ale

vantada e nobre, de contendores que 
cruzam o ferro em nome de principios! 





CAPITULO XIII 

A REPRESE TT AÇÃO DAS OPINIÕES SUPPRIME AS 

LucrAS IRRITANTES DOS PARTIDOS DURANTE 

A ELEIÇÃO. 

Quando, em virtude do processo elei
toral adoptado, tem de resultar da elei
ção que , o partido vencedor, tendo sim
plesmente a maioria dos eleitores, deve 
fazer a unanimidade dos eleitos, a lucta 
que se trava para conseguir esse resul
tado é um duello de morte. Um dos par
tidos tem de supplantar o outro. O outro, 
ou os outros tem de ser vencidos sem 
remissão, privados inteiramente de res
pirar na athmosphera politica, depois da 
derrota. 

Comprehende-se de quantos excessos 
devem ser capazes as ' parcialidades em 
antagonismo, quando se trata assim po-
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sitivamente da vida ou da morte, e quando 
ferve a paixão polí tica, uma das peiores 
paixões. 

Quem não conhece por triste e longa 
experiencia essa irritação sem nome de 
que é então presa toda a sociedade, cuja 
vida está como suspensa nas vesperas de 
todas as eleições operadas em taes con
dicções? O que primeiro se olvida 
são os princlplOs em pugna. É preciso 
esqueceI-os, para não lembrar senão a 
pessoa do adversario. Esta será alvo de 
quantas demazias a ausencia da justiça 
e da generosidade auctorisam . Não ha 
homem bem preparado, nem ha homem 
immune, uma vez entrado nesta athmos
phera incandescente. Todos são insulta
dores grosseiros e todos grosseiramente 
insultados. Depois, como é o instincto da 
vida que fala á paixão politica, e não a 
consideração do bem publico ao pa
triotismo, ninguem conte mais com escru 
pulos nos meios de ataque e defeza 
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desde os ví llões e os indecentes até os 
violen tos e brutaes, que cada qual põe 
em practica , para que lhe não succeda o 
unico mal possivel, á luz de sua moral 
obliterada - perder a eleição. 

Os espíritos delicados e mansos, sere
nos e justos, is to é, precisamente aquel
les que possuem mais qualidades para 
servir o paiz com proveito, não podem 
deixar de fugir com horror de serem le
nha desse inutil incendio. Assim se ex

erce fata l selecção em favor dos indivi
duas de m enos escl"upulos, ou de ca ra
cter mais duro e asperos sentimentos, 
senão com pletamen te despidos delles, 

cuja influencia nos negocias e costumes 
pu blicos não é a mais reclamada pelas 
exigencias do progresso social. Quem 
não poderá apontar· aqui e alli, isolados 
no seu trabalho pessoal, ainda que indi
rectamente util ao bem ' publico, esses 

raros homer.s bons, concilliadores: intel

ligentes, verd~deiros caracteres humanos, 



cujo nobre e doce temperamento ins
pira-lhes instinctivo asco ás tribulações 
da politica militante? As leis irracionaes 
acenam a tudo quanto é ruim e repel
lem os melhores elementos. 

Não é necessario traçar o quadro con
trario, para fazer logo pensar que elle 
seria o fructo a que se encaminharia um 
systema de eleição animado pelo espirito 
de garantir a todas as opiniões, na me
dida de sua intensidade, meios seguros, 
brandos e faceis de ganharem a repre
sentação legal que lhes correspondesse. 



CAPITULO XIV 

A REPRE Ei\T.\Ç.\.O DAS OPINIÕES ElIiBARAÇA A 

FORMAÇAO DE COLLIGAÇÕES Ii\IMORAES PARA 

A ELEIÇÃO 

Politicamente é immoralidade reunI 
rem-se individuos de credo diverso com 
o fim de conquistarem o poder, reparo 
tindo de pois, como cousa vil, o objecto da 
cubiçada victoria. 

É, entretanto, a esta immoralidade que 
continuamente vemos lançados homens 
publicos contra cujo caracter, até então, 
nada se poderia levan tar. Julgando-os com 
o desprendimento que só póde illuminar
nos quando não estamos empenhados na 
lucta accesa, direi que elles são muito 
desculpaveis. Elles eram bons, seriam, 
quando muito, espiritos de tempera pouco 
resistente. O que foi mau, o que teve 

7 



toda a culpa foi a lei . Entre ser supplanta

dos por adversarios de quem fazemos o 
peior juizo e unirmo-nos a outros adver
sarios a quem se inclinam nossas sympa
thias pela communidade na situação e 
soffrimento, não pomos muita duvida, não 

vacillamos mu ito. 
Depois, nada ha que mais desvie o 

senso commum do que a paixão politica. 

Entendemos, em regra, que os homens 
do g rupo que combatemos são os da 
peior especie . Esquecemos tanto as vir

tudes que elles possuem como escurece
mos nossos proprios defeitos e os vi cios 

dos nossos correlig ionarios . Uma appro
ximação sympathica se produz natural
mente entre facções cujos sentimentos a 
situação politica nivela, desde que ell es 
não encontrem na situação legal meios 
de fazer vida propria. 

Estas colligações são immora es em si; 

mas o que é peior é qu e ellas são ne
gativas e, por ISSO, fun e_stas} na admi-
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nistração, se conseguem triumphar. A 
primeira questão occurrente aviventa as 
dissenções esquecidas na vespera. A sua 
fal ta de cohesão evidencia-se, e os ele
mentos confederados para a conquista 
do poder, esboroam-se, alastrando de 

ru inas o scenario publico . A nação terá 
ao principio um mau governo, e depois o 
desgoverno. 

Propositalmente não venho illustrando 
com exemplos da nossa historia política 
as muitas verdades que vão ficando 

nestas paginas: quero que o leitor a todo 
momento e por esforço proprio coteje 
com os factos essas affirmações. Não tem 
mais do que deitar de quando em quando 

os olhos ao passado, do mais remoto ao 

mais recente. 





CAPITULO XV 

A REPRESENTAÇÃO DAS OPINIÕES FAVORECE 

MELHOR ORGANISAÇÃO DOS PARTIDOS POLI

TICOS. 

É commum nos partidos militantes, 
quando o systema eleitoral não dá logar 
para a existencia de mais do qu e dois 
qu e se revesam no poder, - a existencia 
de individuos que a si mesmos cha
mam-se f ra1zcos atiradores. Os partidos da 
nossa monarchia, antes e ainda mesmo 
depois da creação do partido republicano, 
tiveram muitos desses specimens. Eram, 
em sua maioria, republicanos, que, se
guros de que nunca arrastariam com
sigo metade e mais um dos eleitores da 
sua provincia ou circulo, e não querendo 
ficar isolados das agitações da vida pu-
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blica, formavam em um ou outro das par
tidos monarchicos, aos quaes alguns aca
baram por sacrificar os ultimos escrupu
los de consciencia, deixando-se de todo 
confundir nelles, como certos parasitas 
ficam inchystados nos organismos a que 
adheriam. Dentre os que commetteram essa 
fraqueza tão explicavel, quantos nomes dis
tinctos se podem contar, que hoje pode
riam estar collaborando efficazmente na 
consolidação da Repulica! Não tornaram 
a ella, pelo mais natural sentimento de 

vergonha e por essa, ao principio, pontinha 
de azedume e logo tremendo despeito, 
que faz com que o transfuga seja sem
pre o mais cruel inimigo da causa que 
abandonou. Teriamos evitado tão des
ag radavel situação para tantos intelligen
tes e bons compa~riotas, teriamos con
servado a sua dedicação efficiente á causa 
publica, se, em vez dos regulamentos 
irracionaes que têm presidido ás nossas 
eleições, permittissemos desde um prin-
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CIpIO que as opInIoes se fizessem repre
senta r proporcionalm ente. 

Facilitando-se a representação a todas 

as opiniões, ninguem terá mais necess i
dade de [ermar sem enthusiasmo, ou sem 

convicção, em partidos cujo programma 
integro não lhe mereça inteira appro
vação. Em tal systema, a ideia servida 
pelo numero mais modesto de adherentes 
póde trabalha r com fé segura de que 
amanhã es tará directa e legalmente in
fluindo no organismo social. Não po

derá deixa r de levantar-se o valor moral 
do cidadão com a consciencia dessa espe
rança. E não póde deixar de melhorar o 

nivel dos partidos, qu e hão de ganhar 
em cohesão e unidade o que perderem. 
em francos atiradores. 

A preoccupação contra a existencia de 
varios partidos póde classificar-se entre 
os muito:; residuos do pensamento an

t igo a que com propriedade eu chama· 
ria - medo á liberdade. A existencia de 
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muitos partidos não é symptoma de anar
chia, mas de independencia e consciencia 
das opiniões. Nem devem temel-a os re
presentantes do poder que governa no 
dia, pois com varios pequenos partidos 
de opposição correrá menos perigos a 
auctoridade do que tendo pela frente um 
poderoso rival, sem que por isso veja.se 
privado das luzes produzidas pelo encon
tro das ide ias e do elemento indispen
savel á vida do poder publico - a re
sistencia, que só na opposição se en
contra. 



CAPITULO XVI 

VANTAGENS DA REPRESENTAÇÃO DAS OPINIÕES 
TO FUNCCIONAMENTO DO CONGRESSO 

Além das considerações genericas já 
feitas, das quaes muitas seriam applicaveis 
ao assumpto deste capitulo, darei aqui, 
em substancia, observações de caracter 
empirico, que bem demonstram a neces
sidade de modificar o espirito da legis
lação eleitoral que temos mantido até 
hoje. 

Ha um facto que a nenhum observador 
dos negocios politicos deve escapar, e é 
- que toda opposi"ÇãO, por mais inex
plicavel, ou impura, que seja à. sua ori
gem, com o andar do tempo, vai grada
tivamente ganhando a sympathia publica. 
A meu ver, não é difficil encontrar a 
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explicação de tal phenomeno. Pensam em 

geral que o publico é opposicionista por 
indole. lVIas não, o que o publico é por 
indole, desde que não entre em questão 
o immediato interesse dos individuos que 
o compõem - é amigo da virtude, e, 

para mim, é regra que a opposiÇãO é vir

tuosa. Esta regra terá excepções, mas não 
deixará ele ser uma regra. 

Imagi nem-se os peiores homens, ci
mentando com odios os interesses diffe

rentes que os approximaram, se taes 

individuos estão em opposição, a primeira 
verdade que lhes fere a consciencia é

que estão privados de satisfazer os seus 
inconfessaveis appetites. Não se preoc

cuparão~ pois, mais das cousas vis que 
os moveram no principio. Elles, por outro 
lado, precisam de hostilisar a maioria, 
dedicando uma attenção muito assidua á 
minima irregularidade de qualquer ordem 
que ella commetta. 

Em uma palavra, a opposição tem por 
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UnlCO offic io, por exclusiva preoccupação 
- combater vicios e prégar virtudes. 
Todos sabemos quanto influe no orga
nismo individual, ou social, o exercicio 
constante de uma determinada funcção. 

A opposição, se já não o era, acaba por 
ser virtuosa, á força de funccionar como 

orgão da vir tude, pelo menos emquanto 
é opposição. Quem sabe se não se en 
contra egualmente neste raciocinio a ex
plicação desta outra ve rdade - que todo 

governo gasta-se e depaupera-se, em exer

cicio ? 
Uma philosophia muito leviana, que 

infelizmente inspi ra ao grande numero, 
attribue a hypocrisia os verdadeiros ar
rancos de patriotismo com que tão com
mummente vemos, nas assembleias, ho
mens marcados pelO stygma social lidando 
ardorosamente na defeza do bem publico. 
Eu vejo nelles alguma cousa, senão mais 
respeitavel, pelo menos mais natural; 

são instrumentos duma funcção social. 
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E, como o coração do homem é funda
mentalmente bom, e, como o publico, 
como tal, é um amontoado de homens 
desroupados de miseraveis interesses, 
esse publico ama a virtude pela virtude 
e applaude-a no truão da vespera, trans
formado hoj e em tribuno popular. 

Afinal, e resumindo estas ideias, hão 
de pelo menos conceder-me que, se a 
minoria não é virtuosa, ella defende a 
virtude. A sua presença, pois, no con
gresso dos representantes da nação seria 
só por isso de substancial importancia . 

Toda minoria é eco1Zomúa. Além da 
aspiração de tornar· se sympathica ao 
povo, a minoria tem mais duas, que re
vela a todo momento e que nunca pócle 
esquecer: a primeira é fazer odiosa a 
maioria; a segunda é cortar ao governo, 
a quem apoia essa maioria, os meios de 
vida. Estas duas preoccupações tran
sformam as minorias em verdadeiros cães 
de fila á porta da caixa publica. 



o povo applaude as bonitas ideias, 
porém maior é a força com que ama a 
sua commodidade. Vem dahi a razão 
com que dizia o estadista-dae-me boas 
finanças, e vos darei boa politica. A op
posição sabe que o melhor meio de fazer 
odioso um governo é demonstrar que 
elle gasta mal, ou defrauda o dinheiro 
da nação. E tambem, como é sabido que 
sem dinheiro muito poucas cousas se 
conseguem em administração e governo, 
é natural a tendencia da opposição a 
procurar qu e, por qualquer meio, sejam 
restringidas, ou cortadas, as dotações que 
o poder publico pede á representação na
cional para mover a pesada machina que 
dirige. Com essa fiscalisa:ção sem treguas 
qu em lucra é o paiz, não porque trium
phem as exigencias ' apaixonadas da op
posição, mas porque o governo, sobre 
cujo dôrso vibrará constante a aguilhada 
desses austeros fiscaes, não terá remedio 
senão fazer com que, pelo menos, não 
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sejam justas as ferroadas que se lhe 

applicarem. 
T óda múzorz"a é liberal. É ou tro facto 

cuja verdade a menor observação con

firma . Tomem-se para a patrulha oppo
sicionista do congresso os conservadores 

e reaccionarios de mais dura crosta, e 
seguramente erão ardentes apostholos de 
todas as liberdades. Quando nada, hão 

de querer pôr a maioria liberal em con
tradicção comsigo mesma, fazendo ver 
quam pouco liberaes são as normas que 

elJa está practicando. Não ha individuo 

violentado em qualquer direito, não ha 
simples ameaça ás mais vulgares regalias 

do homem e do cidadão, ataque ás fran
quias das localidades, embaraço, emfim, 

a qualquer liberdade, privada ou publica, 
que não chame a terreiro, como esfor
çado campeão, o mesmo representante 

qu e sempre conhecemos (quando go
verno) ferrenho sus tentador cfo mais in
tractavel auctoritarismo. 
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o respeito á liberdade aproveita, sem 
duvida; a todos, mas é certo que quem 
mais o deve desejar são os membros dos 
partidos em opposição. Os que governam 
e os seus amigos, dispondo das aucto
ridades, nada podem temer pela sua se
g urança. Conbinam-se, então, na minoria 
os dois elementos que na lucta pela exis
tencia são mais capazes de transfundir 
energia no homem- o instincto da pro
pria conservação e o empenho de su p
plantar os concurrentes á posse do mesmo 

objecto. 
Concluindo, não preciso de pedir ao 

leitor que, pelo facto de deixar ahi apon 
tadas as peiores hypotheses dos moveis 
das acções humanas, me não considere 
um desses merencorios mysanthropos 
para quem o homein só por excepção e 
por to rpes motivos practica o bem. Eu 

penso, pelo contrario, como já deixei es
boçado, que o principio do bem prepon
dera na natureza humana. Se fu i buscar 
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exemplos em casos que não são a regra, 
foi para fazer resaltarem com mais elo
quencia as verdades que estou prégando. 
Se nas hypotheses suppostas é salutar a 
exístencia da opposição nos congressos, 
o que devemos pensar, quando a inspi
ração que a mover fôr pura e exclusiva
mente o amor da patria e a convicção 
dos principios ? 



CAPl TU LO XVII 

OS P.\RTIDOS E A REPRESENTAÇÃO DA OPINIÕES 

Apezar da grande importancia que 
para os povos democraticos encerra a 
qu es tão eleitoral, ella é uma das que têm 
sido tractadas com mais incompetencia. 
Raro é que alg uem se occupe de taes 
assumptos, se não tem nelIes interesse 
immediato , como oppos.ição ou como go
verno. Raro é que as locubrações dos 
escriptores, ou dos leg isladores eleito
raes procedam da serena esphera em que 
domina só o respeito á verdade, sem 
preoccu pação partidúia. E, se alguma vez 
se têm occupado do assumpto pensado
res immunes de suspeição, nunca o po
dem fazer com probabilidade de exito, 
porque nunca o fazem na qualidade de 

8 
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legisladores; nas assembleias legislativas 
só por grande e remota excepção alguem 
deixará de estar arregimentado em um 
ou outro partido. As proposições eleito
raes, trazem logo manifesto o seu VICIO 

de origem: Se provêm da minoria, estão 
marcadas pela subti1, ou manifesta, inten

ção de cortar ao poder todos os meios de 
conseguir victoria; se partem da maioria, 
aponta logo, ainda atravez das mais bel

las disposições, a cauda de manhosos, ou 
ostensivos recursos tendentes a fraudar 

o processo, pela suffocação das Impor
tunas Dllllonas. 

Eu estou inteiramente expurgado de 
taes notas de suspeição. Sou represen

sentante da nação, e, nesse caracter, oRe· 
reço o men projecto de reforma, mas não 
tenho partido em nenhuma das duas alas 

da camara. O meu partido é o da Repu
blica, segundo a concepção que deUa 
tenho e pelo amor que lhe consagro, 
como o ultimo dos seus propagandistas, 
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que fui. Quero o seu aperfeiçoamento, 
aproveite a quem aproV'eitar, prejudique 
a 'qu em prejudicar. 

Depois, não creio estar em erro, di
zendo que, por emquanto, não ha, nem 
póde haver, partidos distinctos entre nós, 
salvo se se orgal1lsasse um com o pro
gramma de restaurar a monarchia, e esse 
penso que seria o mais conveniente aos 
interesses da Republica. Seria a natural 
resistencia de que ella precisa para aper
feíçoar-se. Fóra dessa hypothese, ha de 
ser, a meu ver, uma das grandes diffi
cüldades dos primeiros tempos da Repu
blica a da organisação de partidos legi
t imos de opinião, e sinto tanto mais a 
evidencia dessa difficuldade quanto a hei 
observado nos outros povos latinos, que, 
desde antes de nós ensa iavam neste con
tinente in stitu ições republicanas. Esse 
phenomeno não pode de ixar de corres
ponder a fac tos sociaes, bem apreciaveis . 
A Ameiica é or ig ina1 e essencialmente 
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egualitaria. A egualdade aqui já melO se 
confunde com o nivelamento. ão ba tradi
ções bistoricas em populações que se refun
dem com febril rapidez, assimilando massas 
enormes da mais becterogenea immigra
ção. Não ba nobreza, de raça ou de edu
cação, em sociedades onde todos acoto
vellam-se e torvellinbam em busca de um 
só ideal- a fortuna material, pela indus
tria, ou pela especulação. Não ba, emfim, 
distincções entre bomens que ignoram e 
despresam a sua origem, nem della pre
cisam, pelo nenhum valor moral que lhe 
dá o cri te rio industrial, nem a poderiam 
facilmente deslindar da confusão, ainda 
que pouco remota, das trevas de que ella 
emerge. Da egualdade dos individuos 
vem a egualdade dos sentimentos e ideias. 
Na America, e mais particularmente 
no Brazil, todos são democratas, todos 
são liberaes, todos são autonomistas, todos 
se assemelbam em sentimentos, se não 
em acções. Tenteiem-se bem as differenças 



que apparecem, e ver-se-á qu e ellas são 
puras exterioridades . Houve tal ultra
montano que foi considerado chefe cons
picuo do partido liberal; tal outro que, 
sendo ao mesmo tempo do partido con
servador, defendeu sempre theses demo
craticas; mais um, mais mil, poderia di
zer, para quem o facto de andar encrus
tado em sombria apparencia de compun
ção reaccionaria não era impedimento de 
segreda,r ao ouvido de nós outros, ho

mens modernos, sympathias innatas pelas 

beIjas ideias que apostholavamos. O nosso 
ultimo imperador dizem qu e mais de uma 
vez se confessou republicano. Ha pouco, 
em Santiag o do Chile, dizia-me um hon
rado depu tado conservador, catholico e 
possuidor de um magnifico castello e do 
mais bello vinhedo qu e jamais hei vis to : 
( Creia-me, senhor; tudo quanto ha de 

liberal neste paiz foi feito, ou propos to, 
por nós, conservadores»; ao qu e lhe res

pondi que na minha patria os seus cor-
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reIigionarios diziam. a mesma cousa, e 
accrescentei que eu estava longe de des
mentil-os, em absQtuto. 

Não ha, pois, no Brazil, um espirito 
c0nservador contraposto a um espírito 
liberal. As differenças que alguns ten
tam crear são artificiaes, convencionaes, 
ou irrisorias, como as que assentam em 
pretensas importações de novas seitas 
religiosas . É, por isso, muito serio o pe
rigo de que venhamos a ter partidos 
sem idéal, bandos acaudilhados por che

fes pessoaes. Não haveria maior mal do 
que esse. Raramente taes chefes são hq
mens competentes·. Em primeiro logar, 
aos espiritos bem ponderados repugna 
ter sequito por mero fanatismo pessoal; 
querem que lhes acompanhem as ideias, 
mas não a pessoa. Depois, na generali
dade dos casos, o chefe pessoal não é 
tal porque tenha eminentes qualidades, 
que lhe creassem real superioridade mo
ral sobre os que o seguem;' pelo contra-



no, quasi sempre é chefe quem foi bas
tante fraco para lisongear as paixões 
dominantes, consentindo em pôr-se a 
frente deIlas, não para dirigil-as, mas para 
ser seu instrumento. 

Não é, porém, a difficuldade na emer
gencia de verdadeiros partidos politicos 
qu e deve privar os legisladores de 
offerecerem á nação um instrumento bem 
acabado de representação. Antes, é mais 
um motivo para isso e mais uma razão 
para que nos esforcemos por que tal ins

trumento favoreça o apparecimento re
gular de todas as modalidades da opinião, 

quando as houver. 





CAPITULO XVIII 

CRITERIO DA l'ROPORCION"ALIDADE DA 
REPRESENTAÇÃO 

Em relação ás minorias, eu penso que 
o ideal deve ser que ellas possam eleger 
o llum(! rO de representantes que razoa
velmente lhes ' corresponder, e que a 

maIOria, ou a auctoridade, não lhes 
possa impedir isso, sem saltú/ dos mez'os 

!eg·aes. Se alguma opinião, podendo, deixou 
de fazer-se representar, por falta de co
hesão, indisciplina, ou negligencia, não 
terá o direito de irritar a ordem com 

queixas e accusações, que seriam ridi
cuIas. Muito menos teria força moral 

para tentar conquistar pela rebellião o 
que não soube obter pelos meios que a 
lei sinceramente lhe offereceu. 
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Por outro lado, o ideal, quanto á 
maioria, é tirar da eleição taes elemen
tos de vida e resistencia que lhe per
mittam desempenhar as suas importantes 
funcções ao abrigo de triviaes eventua
lidades, e, para isso conseguir, o mais 
mediano esclarecimento de intelligencia 
lhe fará comprehender que ella não deve 
perder em prestigio o que augmentar 
em numero de representantes. 

A realisação desse duplo ideal da ml
noria e da maioria só se consegue com 

a representação das opiniões, a que 
outros chamam representaçãO proporcional. 

Direi ligeiramente porque não adoptei 
essa denominação. 

Mathematicamente falando, é impossi
vel, ainda mesmo em theoria, uma lei 

que dê em resultado' a representação 
proporcional. Para que cada partido 
fosse representado em exacta proporção, 
seria necessarÍ.o fazer fracções de repre· 
sentante, porque não é de esperar que 



o nu mero de adheren tes de cada partido 
seja sempre diviso r exacto do numero 
de votan tes de todo o districto. Partidos 

haverá que não attinjam mesmo grau 
de ponderação que lhes allctorise a con
quista de um logar na representação. 
Alem disso, o numero de representantes 
é fixo e o ele partidos incerto, podendo 
mesmo haver, senão mais partidos, ao 
menos mais opiniões do que deputados 
a eleger. Ha, poi's, só por essa consi
deração, necessidade de reconhecer que 

a proporcionalidade soffre limi tações im
pos tas pela na hl reza das COll sas. 

Mas ha uma face da qu estão que é 

para mim muito mais importante. O que 
a justiça e a utilidade publica reclamam 
não é precisamente que as Opl11l0es . 
se rep resentem pro'porcionalmente, nem 
mesmo que todas ellas estejam presentes 

na legislatura. A justiça nos leva a 
eXigir que a lei .faculte a todas ' as opi
niões chegadas a certa respeitabilidade 
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um melO legal de se fazerem repre
sentar; mas não se offenderá a ideia de 

justiça com o facto de os portadores de 
tal opinião, por culpa sua, delles, não 
se terem aproveitado do ensejo. A uti
lidade publica nos conduz a proclamar 
duas cousas: I.", a necessidade, não de 
dar audiencia na representação nacional 

a todos os opposicionistas, mas de evitar 
o abatimento das opiniões, ou a sua irri_ 

tação pela impossibilidade legal de se 
fazerem ouvir; 2.", a necessidade pri

mordial de fazer sahir da eleição, natu 
ralmente, sem emprego de violencia, ou 

fraude, nem das mesmas chicanas que 
as leis q.cobertam - um instrumento de 

governo sol ido, forte e capaz de cumprir 
1ivre e integralmente o seu destino. 

Para conseguir esses resultados, é ne
cessario qu e o processo eleitoral acceito 
não seja feito debaixo da exclusiva 

preoccu pação de dar representação pro

porcional ás minorias, deve tambem ter 
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em vista dar nascimento a uma malOna 
respeitavel. 

A questão de quantidade não tem im
portancia, tractando-se da representação 
das opiniões em minoria. Para a maioria, 
sim, ella assume as proporções de uma 
exigencia vi tal. A maioria precisa de 

ter cohesão de principios, mas, tanto 
como isso, tem necessidade de num ero . 
Se a maioria fôr apenas de algumas ca

beças. ella terá de preoccupar-se mais 
com a propria conservação do que com 
o desempenho das [uncções que lhe cor
respondem. Uma parede dos adversa

rios póde negar-lhe quonmz para deli
berar. O abandono de alguns amigos 
póde tirar-lhe apropria existencia. Uma 
maioria debil é sempre visinha da cor
rupção: primeiro, ~ão tomando resoluta
mente a iniciativa de realisar as suas 

opiniões ; depois, agradando os seus, 
para que a não abandonem, e attrahindo 

os outros, para que a venham engrossar. 
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Quando as maIOrIas são fortes, até as 
dissidencias que dellas se desprendem 
têm explicação mais legitima: fazem-no, 
em geral, por qu estão de principios, indo 
combater em minoria; não assim quando 

ellas são fracas, pois, então, qualqu er 
g rupo de descontentes, na certeza de 
dar-lhes morte com a su a retirada, foge
lhes na primeira occasião em qu e não 
vê satisfeitas suas indebitas exigencias. 

F icam tambem sem obj ecto, em presença 
de uma maioria numerosa, essas immo

raes colligações qne a intriga parlamen
tar en gendra para derrubar si tu ações, só 
com o fim de satisfazer a fatua vaidade 

de seis ou sete cu biçosos de pastas m i.
nis teri aes. E ssas maiorias artific iaes, pro
venientes de colligações, são a lepra dos 

governos representativos: nos parlamen
tares, ellas geram govern os ephemeros ; 
nos presidenciaes, situações irritantes, 

de que não raro, como remate do con
flicto entre o legislativo e o executivo, 



surgem os golpes de estado. O seu 
fructo é sempre a instabilidade do poder 

pu blico, a perturbação do progresso. 
Com esse criterio, pois, é que se deve 

admittir a representação das opiniões, 

ou a sua proporcionalidade, se assim 
qUlze rem . 

Consubstanciando o espirito de quanto 
fica dicto e attendendo a que, em ma
teria eleitoral e diante da lei, o 1lumero 

é o unico padrãO pelo qual podemos 
aV2.liar a intensidade das opiniões, eu 

formulo o seguinte principio, que será 
a fonte das disposições l egaes que 
ad-iante proponho, como emenda á actual 
Jei eleitoral brasileira: 

Todo pa7·tido, ott opi1ÚãO, tem dÚ'eito a 

conquistar na eleição tantas vozes na 7~e

preSe1ltação naâo7Zal, quantas vezes mostrar 

pOSS1ti1~ e?1Z mt1Juro de votos o quoâente 

resultante da divúcío do iZ'U?7ZerO de votalz

tes pelo de 1~ep1~ese1Ztantes a eleg·er __ as 

forças que se pe'rderem, POlI' 1lão alcança. 
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nm O qztocz'enfe, ozt por excederem, delle, 

aug-11unfa1'ão aqztella a que te1/á de úz

c2t7nbú/ o poder de deliberar. 

De quantos criterios até hoje se tem 

buscado para determinar a extensão da 
representação das minorias, o do quo· 
ciente é o mais racional. Nada mais 
natural e justo do que, - em uma re
presentação que ha de ser conferida a 

20 individuos, todo agrupamento que 
repr esentar uma vigesima parte da opi
nião, ter direito a uma dessas 2 0 vozes, 

com um coeficiente igual ao numero de 
vezes qu e attingir essa quantidade frac
cionaria. Tudo qu e não for isso é ar
bitrario e injusto. Porque, por exemplo 
se ha de marcar qu e a minoria terá 
sempre exactamente o terço da repre
sentação, como na lei que temos? Muitas 
vezes ella o excederá, outras nem a tanto 
devia, em boa razão, aspirar. Daqui a 

pouco veremos que muitos outros sys- 
temas adoecem do mesmo vicio. 
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Uma ul tima expla nação e terminemos 
este capitu lo. 

Será arbitrario o principio de que 
devam ser aprove itadas pela maioria as 
fo rças que, na fun cção eleitoral, se des

garrarem dos diversos grupos concur
rentes, por não haverem alcançado o 
quociente, ou por sobrarem delle? Penso 
que não. Os resultados culmi nantes que 
se buscam em llma eleição devem ser, 
como ficou dicto: constituição de um 
instrumento digno da funcção de deli

berar (maio ri a), e poss ibilidade de re
p resentação das va rias opiniões em 0ppo
s ição (minoria). Ora, desde q ue essa 
possibilidade foi respeitada, não have rá 
mais injusti ça em deixar de parte o ii1-

teresse dos qu e delIa não quizeram, ou 
não souberam, ou néio poderam, ap rovei

,tar·se, e, como a qu estão não é mais de 
justiça, póde ser encarada apenas á lu z da 
utilidade publica, qu e reclama todo aug 
m ento leg itimo de forças para a maIOna. 

9 
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Além disso, eu explico por uma idéa 
fornecida pela experiencia esta adjudicação 
á maioria das forças dispersas e, ao pa
recer, inutilisadas. Na natureza nada se 
perde. Quando se tocam dous corpos, 
movendo-se na mesma direcção, a força 
que um perde é transmittida ao outro. 
O mesmo deve resultar do encontro dos 
partidos que litigarn pela direcção social. 

A maioria tem o direito de tomar as 
deliberações e tem a r esponsabilidade 
do que deliberar. Depois de haver as
segurado ás outras opiniões meios certos 
de se fazerem representar, ella fica livre 
para cuidar de si e rodear-se. das con
dições indispensaveis ao desempenho da 
sua missão, e, entre essas condições, já 
ficou demonstrado que o numero é das 

. . 
maIS essencIaes. 



CAPITULO XIX 

o ~Y.·TDIA ELEITORAL QUE EU PROPOXHO 

Apresento á camara dos deputados, 
de que faço parte, uma emenda á actual 
lei de eleições, nos seguintes termos: 

L -A l ei n .O 35 de ~6 dc Janeiro de I 89 2 será 
executada corn as seguintes alterações : 

Art. 36, com seus paragraphos. - Substitua-se 
pelo seguite : 

Art. Para as eleições de deputados, cada Estado 
da U nião constituirá um districto eleitoral, equi
parando-se para tal fim aos Estados o Distri cto Fe
deral. 

§ 1.0 Cada eleitor votará em uma mesma cedula, 
em um só nome e, logo abaixo, e separado por 
traço bem visivel, em tantos nOmes quantos quizer, 
até o numero de deputados a eleger pelo seu dis
tricto eleitoral. 

§ 2. ° Os nomes collocados no alto de cada ce
dula, e antes do signal referido no paragrapho 
antecedente, considerar-se-hão votados no primeiro 
turno j os que vierem depois se dirão votados no 
segundo turno. 

§ 3.° Reputar-se-hão eleito os cidadãos que hou
verem obtido no primeiro turno, pelo menos, 



13 2 

numero de vo tos egual ao quociente que resultar 
da. divisão do numero total de eleitores, que ti
verem votado em algum n ome, pelo numero de 
deputados a eleger, despresadas as fracções . 

§ 4. o ;io alcançando o numero de elei tos no 
primeiro turno ao numero de deputados a eleger, 
cons iderar-se-ão eleitos os mais votados no se
gundo turno. até o preenchimento de todas as 
vagas do primeiro. 

§ 5. 0 Se o n ome do cidadão votado e eleito no 
primeiro turno fôr repe tido no segundo, não será 
considerado na apumção deste ultimo. 

6. o Quando a eleição fôr de um ou dous de
putados, cada eleitor \'ot:lrá em um só nome, con
siderando-se elei to o 111:1 is vot:ldo, ou os mais vo
tados, ainda que não attinjam o quociente . 

~ 7. o Quando o numero de senadore' a eleger 
fôr de tres , segu ir-se-ha para a sua eleição o mesmo 
principio indi cado no § 1. 0 

~ 8.0 Em qualque r caso de empate, conside
rar-se-á eleito o mais votado no turno em que 
não se deu o empate, e, verificando-se novamente 
emp:lte, a Camara resolverá, por uma só di cussão 
e votação, se deve ou não proceder·se a nova 
eleição, ou conse rvar a vaga aberta a té á primeira 
ren ovação tri en nal do mandato . 

n. - Substitua- se o § 6. 0 do art. 43 p elo se
guinte : 

& 6. 0 O eleitor poderá votar em cedula impressa, 
ou manuscripta, decl arando, ou não, o voto, antes 
de deitaI-o na urna. . 

III. - Substitua-se o art. 44 pelo seguinte: 
Art. 30 a 60 dias depois da eleição, reu-

nir-se-ão em logar publico oa capi~al do estado, 
designado por edital com antecedencia de oito di as, 
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os membros da junta eleitora l de que tra ta o art. 26, 
para procederem á apu ração ge ral da eleição . 

O presidl!nte desta junta poderá nomear até cinco 
vogaes, que sejam elei tores, para auxi liarem, sem 
voto deliberativo, nos trabalhos da apuração. 

Tam bem poderão com parecer a esses trabalhos, 
reclamando pt:la ordem delll!s, os c idadãos que 
houverem assistido á eleição em qualquer 5ecção 
do estado, a titu lo de fiscaes . 

Concluida a apuração, o presidente p roclamará 
os eleitos, en vi3.ndo-lhes, bem como á Secretaria 
da Justiça e á da Camara respect iva, cópia au then
tica da ac ta da apuração geral. 

IV. - Modifiquem·se as disposições regulamen
tares da lei n .O 35, de accô rdo com as emendas 
que precedem. 

Essas disposições coincidem p recisa

mente com todos os principios assentados 
nas paginas an terio res . Confesso que, de
dicando-me desde muito tempo á co
g itação de um a rtific io qu e permittisse a 
verdade da represen tação, foi com uma 
especie de assombro pela justeza da 
minha propria obra' qu e cheguei a esse 

resultado p ractico. 

Vou agora forn ecer ao leitor a syn

these da elaboração qu e se passou no 
meu espirito, para precisar os termos 
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desse projecto de lei. A meditação sobre 
as ideias que tenho explanado levou-me 
á convicção de que quatro são as con
dições primordiaes de um bom systema 
eleitoral: 

I." Ser o mais singello possivel. Esta 
condição estriba na ideia scientifica de 
qu e, sendo o organismo eleitoral o mais 
rudimentar da serie de organismos polí
ticos, deve ser tambem o menos com
plexo para corresponder melhor aos seus 
fins ; 

2." Assegurar a toda opinião que tiver 
a ttingido uma extensão consideravel pro
porcional representação na legislatura; 

3." Garantir á opinião que demonstrar 
ser a da maioria condições de perfeita 
estabilidade. Esta e a antecedente con
diçãO ficaram já bem explicadas; 

4." Ser inteiramente incapaz de pro
porcionar aos falsificadores de eleições 
meios legaes de . fraude, toq1ando ao 
mesmo tempo menos provavel o emprego 
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da violencia e da mesma fraude extra 
leg-al. 

Vejamos agora quanto o meu pro
j ecto se ajusta a essas condições. 

A da simplicidade, tem-na elle em 
gráu muito mais elevado do que quantos 
systemas conheço, dignos de serem con
si derados entre os que favorecem a re
presentação das minorias. Começa pela 
novidade de permittir os dois escru tin ios 

da nossa an tiga ~ei (dois tztrltOS do pro
j ecto) em um mesmo dia e em uma 

mesma cedula. Não exige dos partidos 
calculo algum comp1icado para disporem 
as suas forças: bastar-lhes-á possuirem 
o que já têm- um mappa dos elementos 
de que podem dispô r em cada localidade, 
sommal-o.s, dividil-os pelo numero que 
approximadamente . tem de ser o quo

ciente eleitoral, e dar o santo e a senha 
ás influencias locaes, em vista de tão 
facil operação arithmetica. A votação e 

a apuração não é necessario que offe-



reçam differença do que commummente 
já se practica. Vem a proposito dizer 
que a arregimentação, ou disciplina dos 

partidos (que nes te systema não tem, 
aliás, necessidade de ser muito forte), é 

apontada por muitos escriptores como 
grande mal; mas eu não vejo que ella 
se possa d ispensa r em nenhum moclo de 
eleição e, ainda depois, no funcciona
mento da legislatu ra. Se é mal, é mal 

necessano. 
A segunda condição apontada, isto é, 

a possibilidade da representação das opi
niões em minoria, nenhum outro systema 
a poderá garantir melhor. Acce itando 
como criterio, para que uma opinião se 

faça ouvir na representação, o quociente 
elei toral, ninguem poderá ev itar que o 
partido qu e contar com elIe, dê no pri
m eiro turno eleitoral os votos indispen
saveis ao seu candidato, ou candidatos 
conforme o numero de vezes que poder 

inteirar aqu elle quociente. Será neces-
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sano calcular bem os elementos antes 
da distribuição dos votos, se houver mais 
de um candidato para o primeiro turno; 
mas sempre alg um calculo prévio é ne
cessario em q li alq u er systema racional . 
de eleição. Só não o é no chamado sys
tema da simples maioria, :10 qual esta 
faz a unanimidade; mas não creio que 

haja hoje um espírito liberal que sustente 
taes practicas, apezar de que ainda foram 

e lIas as que presidiram ás primeiras elei
ções da Repu blica. 

Exige a terceira condição que a maioria 

da opinião consiga uma força capaz de 
al11mar um governo desembaraçado de 
mesquinhas preoccupações da propria 
conservação. Supponhamos a peior das 
hypotheses do meu systema-a hypothese 
de haver a maioria; por engano de cal
.culo, ou pela disseminação de esforços 
de que todas as maiorias estão amea
.çadas, para dar pasto ás innumeras pre
tenções que no seio dellas borbulham, 



supponhamos, digo, que dispersou de 
tal modo os seus votos no primeiro turno 

- que não elegeu um só deputado. Pois 
bem; ainda nesse caso, a verdade da 
r epresentação ha de manifestar-se, como 
vou mostrar. A som ma de todos os 
quocientes das varias minorias não póde 
ser egual á metade do numero total; por 
conseguinte haverá, para serem preen
chidas no segu ndo turno, vagas em nu

mero superior ao dos deputados eleitos 
. no primeiro turno por todas as minorias. 

Ora, como no segundo turno o escru
tinio é de lista e reputam-se eleitos os 

mais votados, até o preenchimento das 
vagas do primeiro, seguir-se-á necessaria
mente que os canélida tos da maioria serão 
os unicos favorecidos . Assim é que nem 
os erros da propria maioria poderão fal
sear substancialmente o resultado da 

eleição, fazendo com que o palZ seja g o
vernado por minorias . Só um caso se 
póde suppôr em que isto succederia, e 



é o caso de dispensarem-se as forças da 
maioria no primeiro e no segundo turno 
de tal modo que, nem mesmo neste ul
timo, fossem su periores ás da mais forte 
das minorias ou ás de todas ellas colli
gadas; mas, então, tractar-se-ia de um 
partido anarchisado, que seria incapaz de 

governar e que melhor era que desap
parecesse desde logo na propria prova 
eleitoral. Por ultimo, mas não como o 
facto menos importante, lembrarei qu e 
todos os votos desperdi çados no primeiro 

turno são aproveitados pela maioria e 
que, nesse reforço, tem ella, não só uma 
garantia mais contra os azares do nu

mero, como um elemento de confiança 
que a dispensará de pensar em fazer 
tricas, sophismas, ou violencias, para avo
lumar-se. Quem souber quanto bom senso 
encerra o dito popular - A occasião jaz 
o ladrão - comprehenderá de qu e im
portancia moral será este facto. Assim 
como ha muitos individuos bons, só por-



-que nunca tiveram necessidade de fazer 
mal, tambem aos partidos é sabia paI-os 
ao abrigo de tão perigosa co nti ngencia. 

Por ultimo, a quarta condição que figurei 
para uma bôa lei eleitoral é que-essa le i 
não encerre em suas disposições, directa 

ou indirectamente, meios de falsificar o 
resultado eleitoral. Desafio a que no 
systema qu e proponho se descubra esse 
V ICIO. Entretanto, elle existe em muitos 

outros, e em alguns chega a ser mesmo 
.a base, como no que dispõe que a me

tade e mais um dos eleitores faça a una
nimidãde dos represen tantes. 

As se ntenças mais profundas, na língua 
dos nescios, podem dar resultados extra
vagantes . Assim, em mate ria de bôas 
leis, como os sabias disseram, que não 
basta fazel-as, é preciso ter educação 
para cumpril-as, vemos log o a todo mo

mento qualquer improvisado pensador 
despresar toda tentativa de melhorar as 
l eis, porque tudo lhes parece improficuo. 
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Não ha du vida, porém, qu e é preciso 
faze r leis e qu e é preciso não fa ze l-as ao 
acaso. Umas devem ser melhores do qu e 

as ou tras, pois. Mas, especialmente no as
sum pto qu e nos occu pa, é preciso qu e os 
pobres de espirito não conrun dam a fraude 
qu e póde esta r auctori sada pela mesma 
lei eleitoral com a fraude, ou melhor
viol encia qu e não póde se r practicada 

senão rompendo claramente a lei. Assim, 
em ce rtos sys temas eleitoraes, no do 
voto limi tado, ou do terço, por exem pIo, 

eu, sem sahir da propria lei, posso fa ze r 
com que a minoria, apezar de possuir 

mais do que ° terço dos eleitores, não
consiga eleger um só deputado. O pro
cesso é bem conhecido entre nós; mas 
assim mesmo eu o patentearei no outro 
capitulo, onde mostrarei tambem qu e 
varios outros processos de ele ição podem 
dar resultados analogos. No sys tema que 
eu proponho e qu e denomino da 7'-epre

sentação das opiniões, a fraude só poderá 



practicar-se com violencia da lei, e ainda 
assim mostrei já que o poder publico, 
ou a maioria della não terão necessidade. 

Resta -me obsen ar que a minha pri
mitiva concepção foi fazer do paiz inteiro 
um unico dis tricto. Parece injusto' que, 

todos os representantes podendo deli 
berar sobre interesses de todos os es
tados da União, não seja licito ao eleitor, 
seja de que ponto fôr do territorio na
cional, dar, ou negar, o seu voto a qual
quer dos candidatos. Deteve-me, porém, 

a consideração especial da vastissima 
extensão do nosso grande paiz, e preferi 
a representação por estados. Mas con 
fesso que es ta concessão é a unica jaça 
que mingua um pouco o merito do meu 

plano. A lealdade manda-me . confessar 
que o caso não é impossivel de não coin
cidir a maioria do povo com a maioria 
dos estados; mas a probabilidade é tão 

remota e os contrapesos são tantos, que 
não vejo, nisso inconveniente de conside-
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ração. Em todo caso, esse vicio seria de 
qualquer outro processo que propu
zessem para o Brasil, pois não é de es

perar que jámais se faça um circulo 
Ul1lCO deste incommensuravel co11osso. 
Onde, porém, a representação das opi
niões teria plena e impeccavel applicação 
seria particularmente em cada estado. 
Estou seguro de que muito breve te
remos algum ensaio dessa ordem, mesmo 

que o congresso não queira desde já 
admittir na legislação federal este fecundo 

instrumento de aperfeiçoamento das in

stituições . 
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CAPITULO XX 

LIGEIR A REYISTA DOS PRINCIPAES SYSTEMAS 

ELEITORAl!: 

A materia des te capitulo sena as
sumpto para um volume, e realm ente 
varios se t ~ m escripto sobre ella. Não 

é meu objecto, porém, faze r analyse de

tida de cada processo de · eleição en
saiado no mundo representativo, ou sim. 

plesmente proposto. Só me basta orfe-
~ 

recer o esqueleto de cada sys tema, e 
ainda ass in~ não se rá necessario que o 
faça a respeito de . todos. Os artificios 
propostos para a practica da eleição con · 
tam-se por muitas dezenas; mas eu creio 

poder filiar todos a poucas concepções 
originaes, donde os outros emanam im
mediatamente. Exporei, pois, summana· 

10 



mente, mostrando em duas palavras que 
virtudes e defeitos parecem-me encerrar, 

os systemas seguintes: 
Esc1l"1,tti1zio de lista por úmPles mai07'ia __ 

Voto 2t1zinominal, por dútrictos de um 
representante __ 

Voto lz"-mitado __ 

Voto zmi1Zomúza!, com, circulo um co __ 
Voto curmtlativo __ 

Escru/:Z"nz·o de lúta, com voto traJziferivel / 

Comecemos pelo nosso mais antigo 
conhecido, em virtude do qual foi eleita 

ainda a ultima representação, a primeira 
da Republica, comecemos pelo 

Escrutútz"o de lúta por sÚ7Zples maioria 

- Por este systema, tão practicado no 
Brasil e em outros paizes, a nação póde 
formar um circulo unico, ou ser dividida 
por provincias, ou por districtos. Cada 
circumscripção deve dar numero plural 
de representantes. Cada eleitor vota em 

tantos candidatos quantos lagares cor
respondem á circumscripção (lúta) e 
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reputam-se eleitos os candidatos malS 
votados, até o preenchimento de todos 
os lagares (simPles maz·oyz·a). 

Já expuz em outro capitulo os vicias 
de tal modo de eleger. O absurdo vai 
tão longe - que as leis chegam a ser 
obra da minoria da nação. A metade e 
mais um dos eleitores que concorrem á 

eleição faz a unanimidade da represen
tação; a metade e mais um da repre
sentação faz a lei; logo, como bem 
observa o sr. E. Naville, tão certo 
como que a metade da metade é egual 
á quarta parte, a lei, que têm de reger 
a todos, póde haver sido auctorisada por 
um quarto da opinião. Mais ainda, e 
alargando o absurdo, se considerarmos 
que metade e mais um dos represen
tan tes póde fazer 'casa e deliberar (se
gundo o regimento mais seguido), e que 
dessa metade e mais um tambem me
tade e mais um vence nas deliberações, 
chegaremos a convencer-nos d.e que 
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a lei proveio dos representantes de uma 
oitava parte da oPinião. 

Na Suissa, onde, mediante certas con· 
dições, as leis, depois de sanccionadas, 
podem ser subjeitas ao referendum do 
plebiscito, dá-se commummente o caso 
de serem ellas rejeitadas pelo voto po
pular, e por grande maioria, depois de 
haverem sido votadas regularmente pelqs 
representantes do povo. Essa apparente 
contradicção entre a opinião e os seus 
representantes explica-se pelos factos 
acima indicados. Quem votou a lei re
presentava apenas minoria infima do 
povo, embora fosse maioria da assem· 
bleia. Chamado a pronunciar-se o povo, 
- a verdade se manifesta naturalmente. 
Tal monstruosidade, pois, é fru cto obri
gado do vicioso systema eleitoral. To
me·se nota desta observação, que é 

applicavel a todos os systemas que 
podem dar em resultado que a simples 
maioria dos eleitores faça a unanimidade 
dos representantes. 



Voto u lZúlO1Zúnal por districtos de U17Z 

- Tivemos este systema com a nossa 
primeira lei de eleição directa , chamada 
-lei Saraiva. A nação, ou cada pro
Vll1 Cla, deve dividir-se em tantos dis
t rictos quantos são os deputados a ele
ger e, em cada districto, quer se exijam 
d ous escrutinios, pa ra o caso de nenhum 
candidato haver vingado o quociente, 
q uer se acceite a mera pluralidade de 
vo tos, sempre a s imples maioria fa rá o 
representante unico a eleger. Pó de dar-se 

mais (e os exemplos fervem na expe
riencia da lei Sa raiva) , póde dar-se que 
pou co mais do que um terço do eleito
rado triumphe muito . legalmente. Nos 

districtos 6.° e 7.° de S. Paulo, se bem 
me lembro) os tres partidos, conser
vador, liberal e repu'blicano estavam mais 
ou menos equilibrados; no primeiro es

crutinio nenhum candidato era procla
mado, por não haver colhido o quo
ciente; no segundo, prevalecendo a 



malOrJa relativa, . era sagrado represen· 
tante o candidato da minoria que mais 
se avantajasse, quando não vinha uma 

colligação das duas outras minorias fal
sificar ainda mais a opinião . O systema 
dos districtos de um representante dá, 
como se acaba de ver, resultados ainda 
mais monstruosos do que o das simples 
maIOrias. 

Depois, admittindo mesmo que a maio
ria seja real em todos os districtos em 
favor de um dos partidos, a injustiça 

póde não ser menos flagrante: uma pe
quena maioria em cada districto con
quistará para tal partido a unanimidade 
da representação. Tenha a maioria, em 

uma provincia que ha de dar 20 repre
sentantes, 60.020 eleitores e 60.000 sejam 
da outra parcialidade; se em cada dis
tricto a maioria dispuzer de 3001 e a 

m inoria ele 3.000 votos, a esta não to
cará um só representante. Figuro o 

exemplo maIs frisante e, portanto, o 



caso maIs difficil de dar-se; mas, sem 
levar tão longe o disparate, quantas in
justiças do mesmo genero se podem 
verificar! 

Nenhum processo eleitoral é mais pro
picio do que este ás luctas de vida ou 
morte, que descrevi em outro capitulo. 
Aqui dIas apparecem ainda aggravadas 
pela circumstancia de travarem-se no 
estreito theatro do campanario. Os can
didatos não precisam de ser reputações 
nacionaes, ou provinciaes. Não pleiteiam 

a preponderancia de algum ideal político; 
brigam por satisfazer a subalterna paixão 
de supplantar o seu rival e firmar a pro
pria influencia. A população tranquilla 
se alvoroça com o estrepito dessa impura 
agitação e toma parte nella, ou nella se 
deixa envolver, com sacrificio da paz 
domestica, das amizades antigas qu e se 
rompem ao menor antagonismo, e da 

fortuna, que se esbanja ao serviço da 
paix:ão partidaria, unica que tem o sin-



guIar poder de mudar o caracter dos 
mais economicos e cautelosos dentre nós. 

A unica defeza que se faz a este sys
tema consiste em dizer que por elle é 
possivel á opposição obter alguns repre
sentantes, pois em alguns districtos ella 
póde ter maIO na. Admira que um 
homem tão eminente como Gladstone se 
servisse tambem um dia desse argu
mento, ha cerca de trinta annos; mas 
teve logo a resposta de um defensor da 
representação proporcional - que uma 
injustiça em favor da minoria não derime 
outra, ou muitas outras, em favor da 
malOna. 

Voto li171,itado - Foi o que tivémos no 
dominio da ultima lei conservadora, de 
eleição indirecta. Chamou-se tambem 
entre nós -- lei do terço, porque a limi
tação imposta ao voto de cada eleitor 
tinha em vista deixar á opposição a terça 
parte dos representantes. É tambem 
este o processo admittido pela nossa 
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actual lei eleitoral. A differença está em 
que a lei da monarchia fazia de cada 
provincia um districto, ao passo que a 
de hoje divide os estados em districtos. 

O voto limitado foi proposto em um 

jornal inglez, em 1836, por um sr. G. 
L. Craik. Em 1854 o mesmo escriptor 
apresentou exposiçãO mais detalhada do 
seu systema. Os americanos do Norte 
pretendem que o voto limitado usou·se 

na Pensylvania em 1839. O governo 
inglez o propoz em 1858 para as elei
ções da Australia. Entre nós, José de 
Alencar, no pnmoroso e original tra

balho, como todos os seus, a que in
titulou Systema Representativo C), nos 
diz que aconselhou o voto limitado 

em artigo publicado no Jomal do Com-

(,~) Esta obra e outra, de menos [01 ego, de Francisco 
Belisario, sào os unicos estudos sé rios que conheço de es
criptores brasileiros sobre o voto e o modo de votar. Alencar 
propOe um systema seu de ele içào indirecta, que sustenta com 
argumentos bem infelizes. Belisario é pela eleiçào directa, 
lllas declara-se ingenuamente pelo voto limitado, cujas fal
sificaçOes, parece sina que os legisladores do Brasil des
conheçam. 



meuio de Janeiro de 1859. Foi na sessão 
da camara dos Lords de 30 de Julho de 
1867 e na camara dos Communs de 9 
de Agosto que prevaleceu pela primeira 
vez na Inglaterra este systema. Logo no 

anno seguinte, apóz as primeiras eleições 
por eIle regidas, membros do parlamento 
e a imprensa denunciaram a .fraude legal 
que eIle contém. Desde então tem se 
empregado algumas vezes o systema do 
voto limitado, mas raro é o livro que 
delle se occupe, de uns trinta annos 

para cá, onde não venha claramente ex
posta a existencia de seus vicioso Nós 

mesmos já o provámos no ultimo pe
riodo da eleição indirecta, e o abaridoná
mos, depois de conheceI-o. 

Essas recordações historicas ficam ahi 

para que por ellas se possa avaliar da 
nossa simplicidade, resussitando hoje para 

as eleições da Republica, um in~trumento 
desde tanto tempo desaccreditado. 

Pela lei em vigor, mandando que cada 



eleitor vote, em regra, apenas em dous 
terços do numero de representantes a 
eleger pelo seu districto, pretendeu-se 

que o outro terço ficasse para a minoria . 
Mas, qu.em deu ao legislador o arbitrio 
de estabelecer que a minoria ha de ser, 

por força, o terço do eleitorado, nem 
mais nem menos? Tal criterio é arbitra
rio e na maioria dos casos conduzirá a 

.fraudar a opinião, que terá de ajustar-se 
a esse verdadeiro leito de Procusto. 

Depois, não é menor o arbitrio com 

que se estabelece desde logo que a opi
nião estará, por força, dividida em dous 
unicos partidos . Outra fraude legal. 

Mas, ele tudo o mais monstruoso é 

que nem mesmo essa repartição arbitra
ria da lettra da lei tem por si garantia 
alguma. EUa será fraudada com os re
cursos da mesma lei . Repetirei aqui o que 
é tão sabido dos cabalistas. Admittamos 

. que, em districto que tenha de dar 

3 deputados, a minoria disponha de roo 



eleitores; vou provar que !1em se rá pre
ciso que a maioria tenha dous terços 

desse numero, isto é - 2 0 0, para burlar 
inteiramente a representação da minoria. 

Sejam, pois, 153 apenas os eleitores da 
maioria, que apresentará por seus can
didatos, em vez de dous nomes, como 

lhe competia, os tres a qu em chamaremos 
A, B e C. Em seguida, a maioria divi
dirá em tres g rupos a sua geIlte, cada 
um de 5 I eleitores, e, respeitando a le t
tra da lei, que cohibe a votação em mais 

de dous nomes, fará votar cada g rupo 
pela seguinte ordem: 

J o gru po em A e C. 
2

0 grupo em C e B. 
3° grupo em B e A. 
É facil verificar que cada candidato foi 

votado por dous grupos de SI eleitores, 
o que deu a cada um 102 votos. Ora, a 
minoria só dispõe de roo votos, o que quer 
dizer que o seu candidato mais votado 

não alcançará a eleição, visto que os 
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tres da malOl~la excedem esse numero. 
Eis ahi simples maioria fazendo unani
midade, e tudo sem violencia, nem fraude, 

a não ser a auctorisada pela propria 
lei. 

E ha quem alleg ue que não se deve 
reformar es ta lei, porque ainda não foi 
provada! Bem provada tem sido eIla, 
ainda que tenhamos de admittir que o 
legislador podesse estar alheio ao que 
todos sabiam. em colhe, como desculpa, 
a allegação qu e já ouvi fa zer de que a 
fraude legal não se rá exercida, tractando-se 
de eleição em que um grande eleitorado 
tem de tomar parte. Os grandes eleitorados 
são facilmente arreg imentaveis, como os 
pequenos, e o calculo a fazer é tão sim: 
pIes qu e por toda parte dará sempre o 

seu resultado obrigado-a falsificação da 
opinião. Para isso, nem é preciso com-

. metter acção criminosa, ou mesmo irre

gular, nem fazer mais calculo do que 
uma conta de sommar e outra de dividir; 



a fraude está na mesma lei, ou antes a 
lei é a fraude, se póde comprehender-se 

esse paradoxo . 
Depois querem tirar conclusões dessa 

fraude legal para a violencia ostensiva da 
lettra e do espírito de uma boa lei. Te
nho ouvido de muita gente que o merito 
das leis eleitoraes é nuHo, porque todas 
ellas tem sido illudidas. Não é bem assim. 
O que temos tido até agora, a par de 
algumas espertezas, ou violencias, dos ca

balistas, é a falsificação da opinião pelas 
proprias disposições legaes. E' isso o que 
desanima as minorias bem intencionadas. 
Contra a irregularidade criminosa a gente 
sempre tem o recurso da fiscalisação, ou 
da mesma violencia, para repellir brutaes 
attentados; mas o que se ha de fazer 

quando um escudo legal protege a fal
sificação "e o falsificador? 

Voto zmúzominal C01?1- cz"rculo zt1zz"co-Sain t 

J ust, na convenção franceza, na sessão 

de 24 de junho do anno 93, e, mais tarde, 
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o jornalista E . de Girardin, em meiados 
deste seculo, propozeram que a França 
fosse considerada um collegio unico elei
toral e que cada cidadão votasse em um 
só nome de candidato. Declarar-se-iam 
eleitos os candidatos mais votados, até 
o numero de que se compozesse o con
gresso legislativo. 

Comprehende-se á primeira vista que 
este systema offereceria duas grandes 

vantagens : ext~ema simplicidade e segura 
representação das opiniões. Os seus de
feitos, porém, são em muito maior numero. 

Por tal modo, a eleição seria verdadei
ro azar. Qualquer dispersão na votação 
da malOna real, poderia dar lhe der

rota, ou debital-a ao poncto de não 
poder viver. Os nomes muito popula

res teriam plethora de votos, emquant? 
outras candidaturas da mesma parciali
dade sossobrariam sem remissão. Em 
uma palavra, estaria garantida a repre
sentação de toda opinião que tivesse 
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o quociente eleitoral e até de algumas 
que o não tivessem; mas ficaria em 
grande perigo a verdadeira represen

tação. 
Este é um dos systemas viciados pela 

preoccupação de favorecer ás minorias, 
sem importar-se com que o governo, 
isto é, a opinião que obtiver victoria, 

fique, ou não, habilitado a bem cumprir 
a sua missão. Do mesmo modo que é 

injusto privar de representação á opinião 
que dispozer do quociente, não é mais 

explicavel dar-lhe representação, quando 
ella o não tiver. 

Tambem a 7tacionalisação do voto e 

da representaçi'ío que parece pretender 
este systema, facultando ao candidato 
reunir o suffragio dos seus correligio- ' 
narios de qualquer poncto do paiz, des
-apparece e póde mesmo dar o resultado 

opposto, desde que consideremos que a 
extraordinaria dispersão de votos a que 

elle tem de dar logar, permittirá a elei-
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ção de muitos individuos que não apre
sentem senão quantidade miseravel de 

suffragantes, rebuscados no circulo estreito 
do campanario. 

Voto cumulativo - Pelo systema do voto 

cumulativo, proposto em 1853, por J. 
Gorth Marshall, o eleitor de cada Clrcum

scripção é livre para dat um voto a 
cada um dos candidatos até o numero 
de representantes a eleger por ella, ou, 
então, czt17zular esse mesmo numero 
de votos em um só candidato, ou em 

mais de um repartidamente, á sua von

tade. 
O m1l11mO esforço de meditação fará 

comprehender que por tal fórma a mi
noria terá sempre garantida a sua re

presentação. O systema, porém, encerra 
defeitos muito graves. 

Em primeiro logar, elle é 
ximo parente do primitivo 

systema da simples maioria. 
que não haja senão dOllS 

muito pro
e absurdo 
Onde quer 

partidos, ou 
11 



mesmo onde haja muitos que se julguem 
mais ou menos equilibrados, todos el1es, 
na esperança de uma victoria completa, 
podem renunci;u ao direito de cumu
lar os votos em poucos candidatos, e 
os distribuirão por tantos quantos forem 
os rep resentantes a eleger, votando cada 
eleitor em toda a lista . A simples maio
ria prevalecerá, então, com todos os seus 
absurdos corollarios. Se o facto é di
ficil de dar-se, tractando-se de muitos 
partidos, será o mais commum onde não 
houver senão duas parcialidades, mais ou 
menos eguaes. 

Depois, ainda no voto cumulativo 
não se cura senão dos interesses da 
mmona. EUa póde fazer mais represen
tantes do que uma proporção mathema- · 
tica lhe assignalaria. São os seus proprios 
defensores que celebram COtUo grande vir
tude do systema o permittir elle repre
sentação á minoria mesmo antes de haver 
esta alcançado o quociente. Mas o que 



se póde dar é ainda mais s·erio. Tudo 
depende de calculas, e, se a maioria 
real do paiz vota em obediencia a um 
calculo errado, a minoria poderá vencer 
a eleição. Darei disto apenas um exem
plo, deixando de entrar em muitas minu
dencias que a intelligencia do leitor póde 
figurar facilmente: O partido A dispõe 
de 30,000 votos e o partido B de 24,000 , 

isto é pouco mais de dous quintos do 
eleitorado; na eleição, que será de 10 

deputados, o partido da minoria, B, cujos 
votos alcançam a 24°,000, depois de 
multiplicados por 10, accumula-os em 6 
nomes e obtem que cada um delles re
ceba 4°,000; a maioria, A, ignorando 
essa manobra e confiando demasiado em 
suas forças, suffraga 8 canditatos, dando 

a cada um 37,5°0 dos 3°0,000 votos a, 
que se . elevam os seus 30,000, depois 
de multiplicados por 10. O resultado 
será que a minoria ganhará a eleição, 
deixando á maioria apenas 4 deputados l 



isto é, dous quintos da representação. 

Os exemplos podem multiplicar-se em 

mil variantes. 

Desses erros, que desnaturam o ca

racter do governo representativo e faz em 

nascer situações anormaes, não serão 

possiveis no systema por mim proposto. 

Será aqui bom ensejo de fazer-se a com

paraçt1o, tomando para ella os mesmos 

dados da hypothese qu e acabamos de 

suppor. Em um eleitorado de 54.000 
individuos, somma das duas parcialidades, 

sendo o numero de logares a prover Ia , 

o quociente eleitoral será 5-4°0; o par
tido em minoria o attingirá 4 vezes, so

brando-lhe um resto de 2.400 votos 

( 24.000 = 4 2. 400 ) . não será portanto pos-
5.400 5.400 ' . , , 

sivel a esse partido fazer mais do que 

4 deputados no primeiro turno eleitoral, 
quando o voto é uninominal; admittindo, 

agora, que a maioria foi tão desastrada 

no seu calculo, ou ambicionou tanto

que não chegou a eleger um só dos 
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seus candidatos do primeiro ~urno, ou 
elegeu-os em menor quantidade do que 
a minoria, segue-se mathematicamente 
que todas essas vagas vão apparecer no 
segundo turno; mas ahi o escrutinio é 

de lista, e basta simples maioria para 
fazer unanimidade ; todas as vagas, pois, 
serão tomadas pelos candidatos da maio
ria, porque ella tem uma superioridade 
de 6 .000 votos, e é de suppor que, ainda 
desperdiçando-os muito, mostre vantagem 
sobre as forças adversas. O resultado 
final será precisamente o inverso do 
ottido pelo voto cumulativo - 6 depu
tados para a maioria e 4 para a minoria. 
Por essa clara comparação julgue-se do 
merito dos dous systemas. 

Escrutinz'o de lista com voto transftn:vel 
- Foi no anno i8S9 que se deu a 
singular coincidencia de ser proposto 
este plano de eleição, simultaneamente 
na Dinamarca, por Andrc:e, e na Ingla
terra, por Thomas Hare, dous pensado-
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res libertos de paixão politica. Na 
Dinamarca elle entrou pouco depois em 
execução e ainda hoje se conserva. 

Eis o arcabouço do systema: O paiz 
deve formar um circulo unico; cada 
eleitor vota em tantos nomes quantos 
os logares a preencher; para que um 
candidato se considere eleito é preciso 
que obtenha o quociente resultante da di
visão do numero de votantes pelo de 
logares a prover; em cada lista, porém, 
só se conta um nome, e é o primeiro 
escripto; se esse não alcança o quociente, 
ou se o excede, os votos que obtiver ou 
que sobrarem, passam ao segundo, e 
assim por diante, até esgotar as listas, 
findo o que devem estar designados todos 
os representantes, e, se não estiverem, os 
votos perdidos se darão aos mais vota- 
dos. Como se vê, os votos dados ao 
primeiro nome da lista se transferem aos 
immediatos, quando esse primeiro não 
alcançou o quociente, ou passou delle; dahi 
a denominação de voto transferivel. 



Duas cousas têm em vista os auctores 
deste plano: dar representação propor
cional a todas as opiniões e fazer com 
que não se percam os votos dados a 
cada uma dellas, e é por isso que se 
transfere para outro nome da mesma 
lista o voto que não aproveitou ao pri
meiro inscripto nella. Penso que essas 
duas cousas se conseguiriam em uma ra
zoavel medida, sendo bem practicada o 
processo; mas, antes de tudo, não acho 
razoavel a preoccupação da absoluta pro
porcionalidade e, depois, nao me parece 
que o systema dos Srs. Hare e Andrée 
seja practico. 

Elle começa por faltar a essa condi
ção para mim primordial e que nasce 
da idéa scientifica que se deve fazer da 
eleição ....:...-. a simplicidade. A votação pouco 
embaraço offereceria, mas a apuração 
seria um verdadeiro inferno . Seria pre
ciso tomar uma lista ao acaso; percorrer 
todas as outras, _ em numero de milhões 
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talvez, para verificaíse o _primeiro nome 
da primeira tinha chegado ao quociente, 
ou se o tinha excedido, e em quanto; 
essa lista não dando resultado, seria pre
ciso recomeçar o trabalho com outra, e 
assim quem sabe até onde! Nomeio 
de tudo isto, quanta possibilidade de 
falsificações conscientes, ou inconscientes! 

Muitas modificações têm sido pro
postas a este systema por escriptores 
seduzidos pelas bellas ide ias de garanti r 
o voto á opinião a que elle foi dado e 
firmar a proporcionalidade. Mas nenhum 
dos dois objectivos se têm conseguido, 
nem mesmo em theoria. Quanto ao pri
meiro, sempre hão de sobrar alguns vo
tos incommodos que não se dirigiam a 
nenhum dos candidatos que ganharam o
quociente; attribuil-os aos mais votados 
dos que não foram eleitos é romper com 
o principio de que devem ser garantidos 
á op1l11ãO que suffragaram; concedel-os, 
como propõe um intelligente escriptor 



argentino, o sr. Luiz VareIa, a um par
tido convencional a que elle chama dos 
independentes, será cortar o nó gordio, 
mas não desataI-o, 'porque o tal partido 
dos independentes seria, primeiro, uma 
contradicção com os proprios termos, 
depois uma creação arbitraria, anti-scien
tifica e injusta. 

Quanto á ideia da exacta proporcio
nalidade, na qual já toquei, ella pa
rece-me uma preoccupação platonica dos 
escriptores e dos politicos OppOSlClO

nistas de indole ou de profissão. A 
proporção exacta nunca existirá. Quando 
a eleição fôr de um ou de dous repre
sentantes, evidentemente a. proporção 
desapparecerá por completo. Ella tambem 
não existirá, sempre que o numero de 
partidos for superior ao de represen
tantes a eleger, nem ainda quando 
algum partido não houver reunido 
certo numero de adherentes, ou os 
exceder por qualquer fracção. A pro-



~o I 

porcionalidade deve interessar-nos, màs l 
não a devemos ter como ideia fixa e 
condição sine q'tta 1Z01Z . O meu systema 
respeita-a quanto possivel, mas ao passo 
que para Mr. Hare e seus sustentadores 
ella é o eixo de toda a concepção, pa ra 
mim, o obj ecto essencial é duplo: a 
eleição deve garantir -posú bilidade de 
representação a toda opinião que houver 
attingido o quociente eleitoral e deve 
affiançar á opinião que houver de assumir 
a responsabilidade das deliberações um 

instrumento capaz, isto é, uma solida 
maioria, que lhe permitta corresponder aos 
seus fins. Os suffragios dispersos, ou so
brantes, que o systema do voto transferi
vel attribue aos mais votados, sejam de 
que partido forem, ou ao supposto partid.o 
dos independentes, eu os inutiliso e faço 
prevalecer no segundo turno o escrutinio 
de lista, que deve robustecp. r a maioria. 
Não é arbitrario este procedim.ento: não 
ha fracção de representante, por tanto, as 



[racções de quocientes estão naturalmente 
annulladas; mas ha a necessidade de com
pletar o numero de logare's da represen
t3.ção e ha tambem o reclamo da utilidade 
publica, exigindo estabilidade no governo. 
Desde que a questão não é mais de jus
tiça, resolve-se pela utilidade. 

FIM. 





NOTA 

A emenda que se lê no Capitulo XIX offe
recida. á actual lei eleitoral, apresentei-a á Ca
mara dos Deputados na sessão do .dia 19 de Agosto 
deste anno. A ligeira justificação que della fiz at
trahiu profundamente a attenção dos meus cone
gas, provocando algumas interpellações por parte 
de muitos. Reconheci, entretanto, mais tarde, 
que não era esta a occasião de tentar levar avante 
a adopção do meu systema. A Carnara está por 
encerrar as suas sessões e o mandato dos actuaes 
deputados a expirar. Depois, convenci-me de que, 
apesar da simplicidade do plano, elle devia con
tar contra si um pouco com a nossa rebeldia in
~uravel contra o estudo, circumstancia aggravada 
agora pela estreiteza do tempo. Desse facto nas
ceria a incompetencia com que a minha obra iria 
ser julgada. Notei que a totalidade dos que vieram 
impugnar as minhas ideias, particular, ou publica
mente, o fazia sem conhecimento algum dellas. 
Um honrado deputado, e meu presado amigo, dis
se-me que não me acompanhava na opinião (que 
eu tambem não tenho) de que o escrutinio devesse 
ser de lista; outro, nas mesmas condições, disse 
que recusava-me o seu voto in !t'117ine, porque jul
gava mais importante outra emenda apresentada 
sobre orgamsação das mezas receptoras de votos, 
como se uma cousa fosse incompativel com a 
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outra. Jornal houve que chamoll-mepositivúta, quan
do eu sou democrata, e malsinou o meu trabalho, 
porque elt q/teria o voto fi, descoberto, o mesmo 
voto a descoberto cuja exigencia eu profligo 
nas paginas da minha obra, em um dos artigos da 
lei que propuz) e ainda no proprio discurso pe
rante a Camara, que valeu-me a critica em ques
tão. E por cima de tanta cousa, aincla as sabias 
sentenças repetidas machinalmente a todo mo
mento pelos que entendem baldado todo esforço 
legislativo cc emquanto não se educar o nosso 
povo. » 

Tanta desordem de ideias, ou melhor, tanta 
falta de ideias, tanta anarchia de opiniões e tanta 
preguiça de e~tlldar não me intibiam na prosecu
ção do Inelj g rande empenho; estou acostumado a 
romper muralhas dessa ordem; tudo isso, porém, 
demoveu-me de insistir na discussão peran te a Ca
mara e;levou-me a deixar para dias mais propicios a 
ten tati va de dotar a nossa patria com este i nstru · 
mento de progresso politico. Requeri á Camara 
que a minha emenda constituisse projecto de lei 
aparte. Não me tocará a honra de sustental-o 
com a palavra; mas confio em que outros o farão 
e o simples bom senso dos representantes lhe dará 
victoria. Então, tambem será possivel acompa
nhal-o de disposições regulamentares em que eu 
agora na.o tive tempo de pensar com profundeza: 
Oppresso pela recente e inconcebivel dôr da perd<\. 
de um filho querido, não pude dispô r senão de 
uns oito diéj.s para escrever este opusculo, que, en
tretanto, estava-me desde muito na cabeça, como 
as tragedias do poeta grego, ás qljaes só faltava 
eSCrever os versos, segundo dizia elle. 

Resta-me dizer, para satisfazer a curiosidade 
de muitos qlje sobre o assumpto me têm int~]"pel-
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lado, que muitas das ideias do meu systema não 
serão novas. como nada ha novo debaixo do rol; 
mas o plano que proponho, nunca o vi «;.,.
posto ou concebido por quem quer que sc:ja, e ~ 
me mo direi de muitas ob~ervações contída .. n~~ 
paginas. 

Costumo ler pouco e meditar muítor ]ílaur:al 
escre\'er; mas, nesta occasião, não teria m.e!-llllll@ 

ternpo para ab rir livros. Explique e'iia d aurmm-
tancia a au~encja de citaçõ~, apezar de 1!JI.11lle :aill

gumas teriam seu logar. senão vela fórJ:Wl, :aJ(!ll lJlll)f

no pela substancia de pensament05 aRoo\lll!ó (1j!1.QI.e 

em dua ou tres passagens tereí apropruwo. Á"lJlIlIDDlD" 
como eu . tem lido tanta hí tona e It2JJmIl;a «lliOO\f1Jttm
ção de escriptores sobre esta ma nú, ~ ffutiil1 
duplicar o numero de parrina5 da o1h~ ii1lJlmsllJ;l1lllXdlID 
com exemplos e comprO\'ando com cilta!q;,fut$lllke JJmillF.

tres quasi todos os asserto-.. -\,,"'lr.2lm-lIIlll<t'. IfllOOtfum" U!e-

umir e condensar a argumlf:lDtt.:nç'.2kQl, lÚllbl!1OOlkID cdle 
preferencia ao bom seJl30 do kÕJÍlOl" cq[llII.<! :RillIl]pllte 

me parece aborrecer como w aBN»lfl!1ób'\Ol» CID IPllirlhm
ti::mo dos anctores que oogém de IElllIllllliitMffi :ií. <rnttttu 
de liH05 dos outros e de eng'cl«DlP~ 
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