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  HONESTIDADE NA VIDA PÚBLICA BRASILEIRA  

                      (a propósito, também, da alegação de que a corrupção, no Brasil, é "herança colonial”).  

               Arthur Virmond de Lacerda Neto. 2014/2020. 

   

 JOSÉ BONIFÁCIO, o velho, ao tornar-se ministro de D. Pedro I, logo depois da 

Independência, reduziu os salários dos ministros pela metade. De 800 mil réis, passaram para 400. No 

fim do mês, recebeu o seu, foi ao teatro e guardou a quantia embaixo do chapéu, na cadeira ao lado. 

 No intervalo, ao regressar à sua cadeira, haviam-lhe furtado o chapéu e a soma. Teve de pedir 

dinheiro emprestado para pagar as suas contas. O imperador soube disto e mandou o ministro da 

Fazenda, Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, pagar-lhe um segundo salário. O ministro 

recusou-se: 

— Majestade, vou pedir licença para não cumprir a ordem. 

— Por quê? 

— Primeiro, pelo mau exemplo. Cada um tem que cuidar do que é seu. Segundo, porque o ano tem 12 

meses para todos e não pode ter 13 para o um funcionário descuidado. Terceiro, porque vou dividir o 

meu com ele. 

 No segundo império brasileiro, “o índice de moralidade pública era talvez o mais alto da história 

independente do Brasil”. (José Murilo de Carvalho, A formação das almas, Companhia das Letras, São 

Paulo, 1990, p. 26). 

 “O Império deu ao Brasil uma tradição de qualidade, em oposição ao simples democratismo 

quantitativo [...]. Tal tradição talvez explique por que, mesmo em nossos dias [1970] a vida pública atraia, 

ou retenha alguns dos mais direitos e cultos brasileiros ocupantes das altas posições políticas. [...] A 

verdade é que durante anos a República brasileira permaneceu fiel àquela tradição da monarquia: a de 

qualidade na vida pública.” (Gilberto Freyre, Novo Mundo nos Trópicos, segunda edição, Topbooks, p. 

44 e 45). 

 Bernardo PEREIRA DE VASCONCELOS. Na biografia que redigiu de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, Otávio Tarqüínio de Sousa assim se refere ao pagamento de salário dos deputados 

brasileiros, em 1826: 

“[...] para o deputado mineiro [Bernardo Pereira de Vasconcelos] o subsídio [salário dos deputados], que 

se tornaria depois um dos atrativos do mandato popular, era coisa que não queria discutir, a que aludia 

com escrúpulos. A Câmara de 1826 deixara a questão do subsídio ao arbítrio do Tesouro. Pagasse-o 

este, segundo as suas possibilidades, a 600$, a 400$ ou a 200$ por mês. Ou não pagasse nada. “Aqui 

ninguém vem pelo dinheiro”, disse Batista Pereira. Paula Sousa propusera o subsídio mínimo; com este 

alvitre ficou de acordo Bernardo de Vasconcelos. Prevaleceu afinal a importância de 600$000. Três 

anos mais tarde, o mesmo Vasconcelos proporia o subsídio de 8$ diários e concordaria com o de 6$400, 

lembrado pelo deputado Maia”. (Otávio Tarqüínio de Sousa. Bernardo Pereira de Vasconcelos, Livraria 

José Olympio, 1972, p. 36). 

 Manuel DEODORO da Fonseca, chefe militar da proclamação da República, seu presidente 

provisório e seu primeiro presidente constitucional. 

Nos meses finais do império, sendo primeiro-ministro o Visconde de Ouro Preto, este ofereceu-lhe o 

título de barão de Alagoas, em meio a uma distribuição generalizada de títulos e comendas aos oficiais 

generais do exército e da armada, como forma de cooptá-los em favor do regime. Deodoro recusou, 

como também Benjamin, a quem igualmente se ofereceu um baronato, e ainda, em Curitiba, Ermelino 

de Leão (que seria barão do Alto da Glória): não se deixavam corromper com títulos. 

 Sendo presidente da república, recebeu a visita, no palácio do Itamarati, de um indivíduo que, 
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para lisonjeá-lo com segundas intenções, deu-lhe um retrato de Deodoro em rica moldura, gentileza que 

muito o sensibilizou. 

 Dias depois, voltou a procurá-lo o ofertante e solicitou-lhe um emprego excessivamente rendoso 

e cujo provimento dependia de concurso. O general explicou-lhe as condições em que poderia nomeá-lo, 

ao que ele replicou-lhe:  

— É que V. Excia. não se recorda de mim; eu sou a pessoa que ofereceu o seu retrato... 

 E Deodoro exclama:  

 — Ah!, bem sei, bem sei, bem; estou na obrigação... e saca do bolso 70 réis com que lhe pagou 

o retrato. 

 O indivíduo relutou em aceitar, porém o presidente insistiu e obrigou-o a passar-lhe este recibo: 

"Recebi do Sr. generalíssimo Deodoro da Fonseca, a quantia de 70$ de um retrato do mesmo Exmo. 

Senhor que lhe ofereci no dia 2 de agosto findo, sem ser por encomenda. Capital Federal, 8-11-1890. - 

M...B...". (Ernesto Sena, Deodoro: subsídios para a sua história. Senado Federal, 1999, p. 182). 

 Marechal do Exército, condecorado várias vezes, presidente da república, ao morrer, deixou à 

sua viúva as suas economias, a ninharia de nove contos. 

 Um sujeito propôs negociata a FLORIANO PEIXOTO, em que este, presidente da república, 

seria sócio de rendosa empresa, cuja criação dependeria, apenas, da concordância dele. Floriano 

respondeu ao tipo que, sim, serei sócio ...quando houver deixado a presidência. (Sérgio Corrêa da Costa. 

A diplomacia do marechal). 

 BENJAMIN CONSTANT Botelho de Magalhães foi tenente-coronel e professor de 

matemática na Escola Militar do Rio de Janeiro. Positivista, foi pregoeiro da república, encabeçou os 

cadetes na sublevação da madrugada de 14 para 15 de novembro; constituída a república, foi ministro da 

Guerra, e da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 

 No final do império, recusou o título de barão; sob a república, foi o único dos ministros do 

primeiro gabinete que não disputou eleições. Ao morrer, em 1891, não tinha casa própria: vivia de 

aluguel, do seu soldo. 

 Raimundo TEIXEIRA MENDES, vice-diretor da Igreja Positivista do Brasil, representante 

máximo do Positivismo no Brasil, até 1927 (ano de sua morte), e autor da bandeira da república, 

interveio dezenas de vezes nos assuntos públicos e na atuação dos governos, por meio de publicações 

episódicas, em que exprimia a sua opinião doutrinária, com independência e desassombro. 

 Em certo domingo, ao retirar-se da Igreja Positivista do Brasil, em que predicara, o prefeito do 

Rio de Janeiro ofereceu-lhe carona, o que ele recusou, para que não se lhe acusasse de aceitar favores do 

governo... (Testemunho de Henrique Baptista da Silva Oliveira para o autor). 

 O marechal RONDON, positivista que sempre se assumiu como tal, recebeu da Associação 

Comercial de Manaus banquete em regozijo pelo estabelecimento, por ele, da linha telegráfica entre 

Manaus e Cuiabá, que traria incalculáveis benefícios ao comércio da primeira. O bródio decorreu no dia 

do aniversário da mulher de Rondon, Aracy (13 de dezembro), a quem a Associação Comercial fez 

presente de um colar de pérolas. Ao recebê-lo, para a sua mulher, Rondon agradeceu e recusou-o: “Não 

é, entretanto, possível à minha esposa, esposa de um simples oficial, usar as pérolas de um tão valioso 

colar, em desacordo com o nosso modesto padrão de vida. Aceitai-o, pois, de volta, com os meus mais 

comovidos agradecimentos”. (Ester de Viveiros, Rondon conta a sua vida. Biblioteca do Exército, 2010, 

p. 310-311). 

 Antonio Augusto BORGES DE MEDEIROS, positivista, filho de pai pernambucano, juiz em 

Pouso Alegre (MG) e desembargador no Rio Grande do Sul, formou-se em Direito em São Paulo, foi 

constituinte em 1891 e governou o Rio Grande do Sul por 24 anos, de 1898 a 1908, de 1913 a 1915 e de 

1916 a 1928. Era Positivista, discípulo de Augusto Comte. Não tinha casa; morava de aluguel. Ao 
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deixar o governo, voltou para a casa que alugava. Não tinha do que viver, nem dinheiro com que 

pagasse o aluguel. 

  Amigos sugeriram-lhe:  

— Doutor Medeiros. temos uma solução. Ponha uma tabuleta na sua janela: - "Advogado". E logo terá a 

maior e melhor banca de advocacia do Rio Grande. 

— É verdade. Mas não posso. Todos os membros desses tribunais e os juízes, atualmente em atividade, 

foram nomeados por mim. Logo, não posso advogar no Rio Grande.  

 Para sustentar-se, a sua mulher costurou para fora até morrer, em 1957. Ele morreu em 1961, 

aos 97 anos. 

 ANTONIO CHALBAUD BISCAIA, meu avô materno, foi promotor de Justiça de 1933 por 

diante, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça, chefe de Gabinete da Secretaria da 

Viação e Obras Públicas, Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas, Secretário de Estado da 

Agricultura duas vezes, Deputado Federal, presidente do Fundo Telefônico (depois, Telepar). Construiu 

uma casa imensa na rua Lamenha Lins, 213 (em Curitiba), que pagou por empréstimo junto à Caixa 

Ecônomica, que amortizou de 1946 a 1976, mês por mês, enquanto exerceu os seus inúmeros cargos de 

confiança, no governo do Estado. Quando deputado federal, no R.J., alugou apartamentozinho em 

Copabacana, em que uma das suas filhas dormia na sala, por falta de espaço. Viajou, em vilegiatura, uma 

só vez na vida (para Minas Gerais). Levou vida financeiramente mediana sempre, em moço foi literato e 

orgulho-me de ser-lhe neto. 

 FLÁVIO SUPLICY DE LACERDA foi ministro da Educação do governo do marechal Castelo 

Branco. Ao assumir o ministério e adentrar na residência que lhe foi destinada, arrolou-lhe o recheio: fez 

lista de tudo quanto nela se encontrava, para discernir, escrupulosamente, o que pertencia ao Estado e o 

que lhe pertencia, privadamente. Separou o público do privado; não os confundiu e, claro, ao deixar o 

cargo de ministro, na casa deixou o que pertencia ao Estado brasileiro. 

 VALDOMIRO CASTILHO DE LIMA, general-de-divisão, deputado estadual no Rio Grande 

do Sul, foi interventor federal em S. Paulo em 1932 e 1933 (por nove meses). Dele afirma Fernando de 

Azevedo: “Tendo ele tantos poderes, saiu pobre do governo, quase sem recursos para se manter, como eu 

pude verificar no Rio, em sua modesta casa de residência.” (Fernando de Azevedo, História de minha 

vida, p. 182.). 

 FRANCISCO BRESSANE AZEVEDO foi deputado estadual em Minas Gerais, de 1895 a 

1898; prefeito de Belo Horizonte, em 1902; deputado federal, por Minas Gerais, em sucessivos mandatos, 

que exerceu de 1906 a 1920. Sobre ele, testemunhou Fernando de Azevedo: “Tendo tido tamanho 

prestígio durante anos a fio, - quando me procurou, já destituído de sua posição política, era um homem 

pobre que morava em modesto quarto de uma pensão de subúrbio. Um exemplo de dignidade de vida 

pública.” (Fernando de Azevedo, História de minha vida, p. 83.). Bressane procurara Fernando de 

Azevedo para oferecer-lhe seus bons ofícios, na procura por casa, para aquele, no Rio de Janeiro. 

 Ajuíza Fernando de Azevedo, a propósito de Francisco Bressane e não só: “Grandes e respeitáveis 

figuras políticas as daquela época que, alijados do poder, dele se retiravam de mãos limpas cercados do 

respeito de todos. Não tinham recursos sequer para um meidano conforto de vida e na pobreza, eram 

capazes de gestos de benevolência, de delicadeza, como o que teve para comigo, em sua nova e dolorosa 

situação, aquele a quem antes se abriam, apenas ao ser anunciado, as portas dos palácios dos Governos, 

da República e dos Estados.” (Fernando de Azevedo,  História de minha vida, p. 84.). 

 

 Censura a livro de Eduardo Bueno: 
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 Eduardo Bueno informa que D. Duarte da Costa, o segundo governador geral do Brasil; que 

Alvaro da Costa, filho dele; que d. Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil; que Fernão Pires, 

padre; que Antonio Cardoso de Barros, primeiro provedor-mor da Fazenda do Brasil; que Pero Borges, 

primeiro ouvidor-geral do Brasil, foram todos acusados de corrupção. (A Coroa, a Cruz e a Espada. Lei, 

Ordem e Corrupção no Brasil Colônia, p. 9, 10 e 11. Eduardo Bueno. Editora Objetiva, 2006). 

 A abordagem de Eduardo Bueno é tendenciosa. No seu livro, ele frisa que tais personagens foram 

acusados de corrupção. Acusados é diferente de condenados. No mínimo, deveria ter completado a 

informação com outras, relativas ao apuramento das acusações. 

  Ser acusado nada significa e supõe a defesa do visado. Todos se presumem inocentes, até prova 

em contrário. Acusação não é indício de culpa nem início de prova, porém a informação de Eduardo 

Bueno, de que tais personagens foram acusados de corrupção, produz o efeito de senso comum em que o 

leitor desavisado e precipitado toma acusado por culpado. 

 Mau historiador, Eduardo Bueno prestou desserviço à consciência coletiva dos seus compatriotas, 

movido, quiçá, pelo ressentimento (anacrônico) do “colonizado” em relação ao “colonizador”1; talvez 

pelo sentimento soez, tardio e extemporâneo de hostilidade lusfófoba e carente de senso de justiça. Seria 

de justiça que completasse a nota de acusação com o respectivo desfecho. Não se tome a exceção pela 

regra ou, se predominava a corrupção, demonstrasse-o.  

  

 Censura a livro de Laurentino Gomes: 

 No seu 1808, Laurentino Gomes difunde a informação de que a corte de d. João VI era corrupta. 

Assacou-lhe, genericamente, a increpação de corrupção, sem, contudo, identificar os corruptos nem 

apontar os (alegados) atos de corrupção. Limitou-se a lançar pecha infamante, destituída de qualquer 

averigüação ou confirmação. Ainda que se fundamentasse em fontes de época, impõe-se ao ao bom 

historiador, ao que realmente pesquisa, averigua e esclarece, examinar o grau de veracidade dos 

testemunhos de que se vale e documentar as suas afirmações.  

 Nada disto Laurentino Gomes fez, porém não se privou de, sem mais, infamar a coletividade que 

era a corte, como se nela todos fossem venais. No mínimo, foi injusto. 

  Neste particular, 1808 é livro capcioso e não é de se levar a sério. Superficial e leviano, reagiram-

lhe à altura José Verdasca e Antonio Netto Guerreiro, com o seu A colonização portuguesa do Brasil. 

Também Isabel A. Ferreira refutou os aspectos mais estúpidos de 1808 em D. João VI 

(https://arcodealmedina.blogs.sapo.pt/contestacao-ao-livro-1808-de-laurentino-729191). Minha crítica a 

1808 em https://arthurlacerda.wordpress.com/2011/12/03/um-livro-pernicioso-1808/ 

 

 

  

 

 

                                                             
1 Meti aspas em colonizado e colonizador pois o Brasil não foi colônia de Portugal. O historiador britânico Roberto 

(Robert) Southey na sua História do Brasil (1812) traduziu povoadores, povoamento, Estado do Brasil por 

colonizadores, colonização, colônia. A condição de colônia implica inferioridade jurídica, o que não se dava com o 

Brasil, cuja condição jurídica e administrativa era a de província em igualdade de condições com o território de 

Portugal continental. Por isso, os nascidos no território do Brasil não eram brasileiros e sim tão portugueses quanto 

os nados em Portugal continental, bem como os nascidos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Goa e Macau. 

https://arcodealmedina.blogs.sapo.pt/contestacao-ao-livro-1808-de-laurentino-729191
https://arthurlacerda.wordpress.com/2011/12/03/um-livro-pernicioso-1808/

