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92Rosa e Silva, Francisco de Assis 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA 

Francisco de Assis Rosa e Silva pertenceu a um grupo de políticos 
brasileiros que, atuando numa época de transição - o fim da Monar· 
quia e o comêço da República - souberam colocar "o interêsse na-
cional acima do apêgo a qualquer regíme" (66). Graças à sabedoria 
política e ao patriotismo dêsse grupo, pôde o Brasil mudar de regíme 
sem as convulsões violentas experimentadas por outras nações. 

Nascido no Recife, a 4 de outubro de 1857, Rosa e Silva era filho 
de D. Joana Francisca da Rosa, também natural de Pernambuco, e 
de Albino José da Silva, comerciante português perfeitamente inte-
grado na sociedade pernambucana. 

Em 1873, tendo, apenas, 16 anos incompletos, matriculou-se Rosa 
e Silva na Faculdade de Direito do Recife, onde fêz curso brilhante e 
começou a demonstrar a sua capacidade de liderança. Foi, com efeito, 
um dos fundadores dos jornais universitários Congresso Literário e 
Luta. Juntamente com seu irmão José Marcelino, concluiu o curso de 
Direito em 1877. Dois anos depois, obteve, na mesma Faculdade, o 
grau de Doutor, com a dissertação Onde Reside a Soberania Nacional 
e várias teses jurídicas, aprovadas por tôda a comissão examinadora. 
Não deixa de ser interessante salientar que dessa comissão faziam 
parte, entre outros, os grandes juristas Paula Batista e José Hygino. 

Em maio de 1879, houve na Faculdade de Direito do Recife um 
concurso para lente substituto de Direito Comercial, no qual se ins-
creveu Rosa e Silva, com a tese A Falta de Registro do Contrato Social 
Torna o Sócio Comanditário Responsável Solidàriamente? Apesar de 
classificado, não logrou obter o 1.º lugar, alcançado por José Joaquim 
Seabra. Seguiu, então, para a Europa, fixando-se em Paris, onde fêz 
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estudos de economia e finanças. Na capital francesa, demorou-se Rosa 
e Silva quase dois anos: tempo suficiente para adquirir, numa fase 
eminentemente plástica como é a adolescência, a "graça de maneiras", 
o "encanto da voz e dos gestos" e os "requintes de europeu do tempo 
de Eduardo VI" que Gilberto Freyre salientou no seu perfil (65). Em 
Rosa e Silva, a elegância era uma expressão da dignidade de um homem 
público em que todos reconheciam, como salientou Antônio Azeredo, 
a "lealdade inatacável", a "firmeza de convicções" e a "energia de 
vontade" (51). 

Regressando ao Brasil, em abril de 1881, filiou-se Rosa e Silva ao 
Partido Conservador, chefiado por João Alfredo, amigo de seu pai e 
diretor da Faculdade de Direito do Recife durante parte do seu período 
acadêmico. Data dessa época a sua colaboração no Tempo, órgão do 
mesmo Partido. "O Partido Liberal estava no poder e Rosa e Silva", 
como assinala Annibal Freire, "deu mostras de seu caráter altaneiro, 
iniciando a vida política na oposição" (64). 

Eleito Deputado provincial para o biênio 1882-1883, como repre-
sentante do 10.0 distrfto, teve Rosa e Silva o seu mandato renovado nos 
pleitos seguintes. Capdidato a Deputado Federal, em 1884, por indi-
cação do Partido Cqnservador, perde para o liberal Ulysses Viana. 
Mas em 1885, na vigência da Lei Saraiva, consegue eleger-se pelo. 
mesmo distrito para o período 1886-1889. Destaca-se, então, nos de-
bates sôbre assuntos ieconômicos e financeiros, pelos quais desde jovem 
manifestara inclinação. Foi também um representante atento aos pro-
blemas de sua provín.cia, que a êle deve a construção de várias estradas 
de ferro, bem como rp.elhoramentos no pôrto. As Associações Comercial 
e Agrícola distinguiram-no com o título de sócio honorário, tantos 
foram os serviços prestados a essas laboriosas classes pelo Deputado 
pernambucano. 

Conservador, não era Rosa e Silva um político cego aos erros do 
seu Partido, então no poder. Tanto que divergiu mais de uma vez do 
então Ministro da Fazenda Francisco Belisário. Sua brilhante atuação· 
parlamentar levou o Govêrno a convidá-lo para substituir Ferreira 
Viana na pasta da Justiça, na reorganização do ministério abolicionista. 
Êste, entretanto, estava com seus dias contados, caindo em junho de 
1889, sem que Rosa e Silva pudesse fazer "o que o seu talento e os 
seus estudos determip.avam'', como observou Gonçalves Ferreira (67). 
Assim encerrou êle o primeiro ciclo de sua vida pública, acompanhando 
na adversidade aquêle mesmo conterrâneo e amigo sob cujo comando 
ingressara na política: o Conselheiro João Alfredo. 

Já vimos que a queda do Império não afastaria Rosa e Silva da 
vida pública. Retraiµ-se, é verdade, num gesto bem de acôrdo com 
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sua conhecida discreção; mas, chamado a prestar o seu concurso, numa 
fase tão difícil para a nação e para a sua província, não teve dúvidas 
em candidatar-se a deputado. Na Assembléia Constituinte, foi quem 
"primeiro saiu em defesa do parlamentarismo", como assinala Agenor 
de Roure (71). Para Rosa e Silva, o parlamentarismo sempre fôra "um 
sistema de liberdade e o que melhor garante os direitos individuais e 
a fiscalização dos dinheiros públicos". Mas não pensa apenas nos pro-
blemas da União e defende a discriminação das rendas e uma distri-
buição mais equilibrada da representação estadual no Parlamento. 

Em 1891, viaja pela segunda vez à Europa, onde se encontrava por 
ocasião do golpe de Estado de novembro daquele ano. De volta ao 
Brasil e reintegrando-se na vida parlamentar, tem uma vez mais opor-
tunidades de debater problemas econômicos e financeiros, tanto no 
plenário como na Comissão de Fazenda e Orçamento. 

Proclamada por militares, a República precisava de uma base civil. 
Foi com êste fim que se fundou o Partido Republicano Federal, nêle 
ingressando Hosa e Silva; encarregado de organizar a seção pernam-
bucana, dela tornou-se o chefe. natural. "Na esfera estadual", como 
assinala Annibal Freire, "não penetrara como um conquistador". E 
continua: "Aureola-o a qualidade de coordenador, no meio das paixões 
que as lutas locais provocavam" (64). Tanto que, no pleito de 1.0 de 
março de 1894, elegeu-se juntamente com dois terços de seus correli-
gionários, conseguindo a grande votação que Pernambuco deu a Pru-
dente de Moraes. 

Já bastante prestigiado pela atuação na legislatura anterior, quando 
assumiu atitude corajosa no caso do desacato ao poder legislativo 
por alunos do Colégio Militar, foi Rosa e Silva eleito Presidente da Câ-
mara, em 17 de maio de 1894, por 80 votos contra 23, dados a Antônio 
Olyntho dos Santos Pires, 3 votos para Francisco Glicério, João Lopes 
e Belisário de Souza, e 2 cédulas em branco. Pronuncia, então, um 
pequeno mais incisivo discurso, do qual destacamos êste trecho final: 
"Sectário constante da legalidade, habituado a ter por objetivo única-
mente o cumprimento do dever, nesta cadeira só uma preocupação do-
minará meu espírito: - a fiel observância da Constituição e do Re-
gimento" (11). Para Gonçalves Ferreira, a Presidência da Câmara "foi, 
talvez, o período mais brilhante da vida do Dr. Rosa e Silva". E explica: 
"E' conceito público notório contemporâneo que foi êle um grande 
Presidente da Câmara, pela imparcialidade com que ocupou a cátedra, 
pela segurança de suas decisões, pela energia de suas atitudes e pelo 
respeito e acatamento nas relações com seus pares". E a tarefa não 
era fácil. Naquela época os ânimos estavam muito inflamados, os 
espíritos eram extremamente vibráveis e tornava-se preciso muito 
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tato, ao mesmo tempo que serena firmeza, a fim de impedir, nos deba-
tes, os excessos que a exaltação provoca. Nêsse momento, possuía êle 
tais ligações na Câmara e no Senado que, pode-se dizer, aí se f.êz o 
grande movimento de sua notoriedade política" (67). 

Era tal o prestígio de Rosa e Silva que, no ano seguinte, estando 
na Europa para tratamento de saúde, foi novamente eleito Presidente 
da Câmara. Mas só em setembro pôde regressar ao Brasil, reassumindo 
a Presidência no dia 24. "Embora representante de um partido" -
afirmou nessa ocasião - "nesta cadeira a minha norma, a preocupação 
única do meu espírito continuará a ser a fiel observância da Consti-
tuição e do Regimento" (12). Rosa e Silva foi Presidente da Câmara 
até 19 de maio de 1896, quando foi eleito Arthur Rios. 

Sendo suplente de Senador, assumiu Rosa e Silva, em junho de 
1896, a cadeira vaga com a eleição de Joaquim Correia de Araújo 
para Governador de Pernambuco. Na Câmara Alta, "foi logo conside-
rado um dos chefes de maior influência e autoridade'', como lembra 
Annibal Freire (64). Como Senador, teve mais uma vez oportunidade 
de colocar os grandes interêsses nacionais acima dos estritamente par-
tidários. Divergindo do seu partido e do Govêrno, em questão de polí-
tica exterior, afirmou em discurso de 29 de agôsto de 1896: "Creio que, 
como membro de um partido apoiando embora o Govêrno do sr. dr. 
Prudente de Morais, não me sentia, não me sinto, não me sentirei 
nunca obrigado a apoiar incondicionalmente todos os atos praticados 
por êste Gov.êrno. Isto não seria digno de mim, nem do govêrno que 
eu apoiasse" (14). Como disse Gonçalves Ferreira, "o Dr. Rosa e Silva 
nunca foi um incondicional. O apôio que prestou aos governos que mais 
admirou foi sempre restrito ao seu direito de divergir em assuntos de 
administração" (67). 

Em 19 de outubro de 1897 realizou-se a convenção do Partido Repu-
blicano, tendo sido ir1àicados para a Presidência e Vice-Presidência da 
República, no quatrit\nio 1898-1902, respectivamente, Campos Salles e 
Rosa e Silva. Foi eleito, em 1898, por maioria ab~oluta de 412. 074 
votos, contra os 40. 649 do candidato Fernando Lobo. "A situação polí-
tica de Rosa e Silva, ao assumir a Vice-Presidência da República, era 
das mais fortes'', como recorda Annibal Freire. "Tinha êle adquirido 
os forais de um dos pró-homens do regime" (64). Com sua proclamada 
altivez, foi um Vice sempre em atritos cqm o Presidente: primeiro, na 
verificação de poderes da nova Câmara. depois, na chamada "política 
dos governadores", na política financeira de Joaquim Murtinho, no 
arrendamento das estradas de ferro. Mas nunca abdicaria da distinção 
com que soube sempre presidir o Senado, como reconhece o insuspeito 
Alcindo Guanabara, r+o seu livro sôbre A Presidência Campos Salles 
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(68). Rosa e Silva, como afirmou Costa Rêgo, era "um homem pro-
fundamente educaào, a quem nunca se atribuiu, porque seria impossí-
vel assinalá-la, uma atitude sem elegância" (60). Leal tanto para os 
amigos e correligionários quanto para os adversários, como uma vez mais 
provaria ao assumir, em 19 de outubro de 1900, a Presidência da Re-
pública, substituindo Campos Salles que fôra retribuir a visita do Pre-
sidente Julio Roca, da Argentina. Os inimigos de Campos Salles quise-
ram aproveitar a ocasião, mas, como salienta Barbosa Lima Sobrinho, 
"o interêsse dos amigos ou dos correligionários nunca seria bastante, 
para que Rosa e Silva esquecesse ou desprezasse os deveres de homem 
público, diante de seus pares ou da coletividade". "Não era um faccioso" 
- continua .Barbosa Lima Sobrinho - "mas um homem público, na 
mais alta e mais digna significação do têrmo" ( 53). Regressando ao 
Brasil e reassumindo a Presidência, em 8 de novembro, Campos Salles 
soube reconhecer a nobreza com que Rosa e Silva se conduziu na sua 
ausência. 

Eleito Senador, para o período 1902-1911, Rosa e Silva voltou a 
destacar-se nos àebates parlamentares, não como um retórico vulgar, 
mas, como orador incisivo na crítica, embora sóbrio. "Seus discursos" 
- recorda Barbosa Lima Sobrinho - "sempre foram oportunos, con-
venientes, sóbrios e precisos. Não exagerava nem os adjetivos, nem na 
descrição dos fatos. Era exato na informação e na crítica" (53). O 
ponto mais alto de sua atuação como Senador foi o substitutivo que 
apresentou, em 16 de junho de 1904, ao projeto de reforma eleitoral, 
pelo qual lutou ardorosamente até novembro, quando foi promulgada 
a Lei 1. 269, de 15-11-1904, conhecida como "Lei Rosa e Silva". Todos 
os comentaristas dos nossos sistemas eleitorais são unânimes no elogio 
a essa Lei, graças à qual, no dizer de Pedro Moacir, citado por Afonso 
Arinos de Melo Franco, "depois de 16 anos de República ouvia-se no 
velho recinto [da Câmara dos Deputados], pela primeira vez, a voz 
de deputados eleitos pela oposição" ( 69). A "verdade eleitoral" sempre 
foi uma preocupação de Rosa e Silva, que já em 1893 afirmara: "Sou 
daqueles que preferem ser derrotados em uma eleição livre a vir para 
esta Câmara por meio de eleições fictícias" ( 8) . 

Quando se discutia, em 1909, o problema da Sucessão de Afonso 
Penna, foi Rosa e Silva incumbido pelo próprio Pinheiro Machado de 
decidir entre os nomes de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca, prefe-
rindo, contra a espectativa geral, a candidatura militar. "Com o Rui'', 
teria dito então, "nem para o céu". O Marechal diria, por sua vez: 
"Tenho o Rosa, tenho o N arte" ( 59). E tendo, de fato. como assinala 
José Maria Belo, "a máquina dos governos estaduais, principalmente 
de Minas e do Norte", elegeu-se Hermes da Fonseca Presidente da 
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República para o período 1910-1914. Vendo sua candidatura vitoriosa, 
Rosa e Silva nada reivindicou para si, recusando a pasta da Fazenda 
que lhe fôra oferecida. 

Chegamos, agora, ao período mais difícil da vida de Rosa e Silva. 
Sua lealdade ao Marechal Hermes da Fonseca não foi devidamente 
retribuída por .êste, malgrado as declarações de que era "um homem 
leal" (63) e de que preferia "dar um tiro na cabeça a abandoná-lo" 
(59). O fato é que, candidatando-se ao Govêrno de Pernambuco e 
tendo sido eleito em 5 de novembro de 1911, por 21. 613 votos contra 
19. 385 do General Dantas Barreto, não conseguiu Rosa e Silva o 
necessar10 apoio do Presidente da República. Êste, nunca atendeu aos 
insistentes apelos do seu aliado político, no sentido de retirar do Recife 
a facciosa guarnição federal que acabou empossando, rnanu militari, 
o candidato derrotado nas eleições. Pode-se imaginar o que isto signi-
ficou para um homem da sensibilidade moral de Rosa e Silva, de quem 
disse Antônio Azeredo: "os seus amigos confiavam na sua lealdade, 
juravam na sua promessa e respeitavam a sua palavra corno se fôsse 
um dogma" (51). Vendo-se esbulhado nos seus direitos e traído na 
sua confiança, nem as•sim perderia Rosa e Silva a sua compostura, pois 
êle sabia ser elegante até na queda e no ostracismo. "Procurai em tôda 
a história republicam1" - afirmou Costa Rêgo no Senado - "e não 
achareis um que tenha melhor sabido compor sua atitude, no instante 
de cair" (60). 

No ostracismo ficaria Rosa e Silva até o fim do período hermista. 
Chegou a vender o Diário de Pernambuco, que adquirira em 1901, por 
que o velho órgão da imprensa pernambucana - "jornal mais antigo 
em circulação na Am~rica Latina" - teve sua publicação suspensa e 
chegou a ser empastelado, o que, aliás, voltaria a ocorrer em outros 
períodos ditatoriais (p3). Em 1915, elegeu-se de novo Senador pelo 
Estado de Pernambuco, por um período de 9 anos. Continua a desta-
car-se nos debates sqbre assuntos econômicos e financeiros. Para a 
sucessão de Rodrigues Alves, eleito pela segunda vez, mas, falecido 
antes de empossar-se na Presidência, apoiou Rosa e Silva a candidatura 
de Rui .Barbosa, talvez arrependido de tê-Ia repudiado em 1909. Tra-
tav<.,-se de uma candidatura bastante precária, mas ·Rosa e Silva afir-
mava que "não se luta só para vencer, luta-se também para perder" (64). 

Em 1924, foi ree1eito Senador, travando, no ano seguinte, vee-
mentes discussões com Epitácio Pessoa, que, reingressando no Senado, 
defendia o seu Govêrno. Em maio de 1926, viaja mais vez à Europa, 
chefiando a delegação brasileira à Conferência da União Interparla-
mentar, reunida em Londres. Falando "num francês puríssimo", como 
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depõe Oto Prazeres (70), conquistou Rosa e Silva um sucesso invulgar. 
Foi o seu canto de cisne. Voltando ao Brasil, retomou as suas ativi-
dades no Senado. E foi como Senador pelo seu Estado que faleceu, no 
dia 1.0 de julho de 1929, com 72 anos incompletos. Seu corpo seguiu 
pata o Recife, onde foi sepultado com honras de chefe de Estado. No 
seu mausoléu, lê-se esta singela inscrição: "A F. A. Rosa e Silva Home-
nagem de Pernambuco". 

REFERÊNCIAS ·:• 

Trabalhos de Rosa e Silva 

1. Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados. 
Primeira sessão da vigesima legislatura, de 4 de junho a 3 de 
julho de 1886. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886, v. II, 
p. 299-301 [defende o crédito pedido pelo Ministério da 
Agricultura e a construção de estradas de ferro do Recife a 
São Francisco e a Caruarú]. 

2. -- Primeira sessão da vigesima legislatura, de 5 de julho a 3 de 
agosto de 1886. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886, v. III, 
p. 490-494 [problemas de abastecimento de carne verde em 
Pernambuco; discriminação de rendas gerais e provinciais]. 

3. -- Primeira sessão da vigesima legislatura, de 4 de agosto a 
3 de setembro de 1886. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1886, v. IV, p. 286-287 [submete à consideração da Câmara 
duas representações da Associação Comercial e Beneficiente 
de Pernambuco, no sentido de melhoramentos no pôrto da-
quele Estado e da inconstitucionalidade dos impostos pro-
vinciais sôbre importaçãol. 

4. -- Primeira sessão da vigesima legislatura, de 4 de setembro a 
16 de outubro de 1886. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1886, v. 5, p. 101-106 [defende a discriminação de rendas, 
analisa a situação financeira de Pernambuco, debate com 
Francisco Belisário (Ministro da Fazenda l questões financei-
ras, defende o resgate da estrada de ferro Recife a São Fran-
ciscol 340-342 [lê representação da Associação Comercial Be-
neficiente, Associação Comercial Agrícola e Sociedade Auxi-
liadora da Agricultura, pedindo supressão de impostos de ex-
portação sôbre o açúcarl. Apendice, p. 196-199 [defende re-
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presentação da Associação Comercial d e Pernambuco, no 
sentido de melhoramentos no pôrto do mesmo Estado e da 
discriminação de rendasl. 

5. Annaes do Parlamento Brazileiro. Camara dos Srs. Deputados. 
Segunda sessão da vigesima legislatura, de 4 de julho a :! de 
agosto de 1887. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1887, v. II, 
p. 62-64 [defende o pedido de supressão do imposto de expor-
tação sôbre o açúcar e a redução das tarifas que vigorarão 
nas estradas de ferro, para o transporte dêste gênero, feito 
ao Govêrno e ao Parlamento pela Associação Comercial Be-
neficiente, Associação Comercial Agrícola e Soeiedade Auxi-
liadora da Agricultura; sugere também a celebração de tra-
tados com países importadores de açúcar]. 

6. -- Seguni:ba sessão da vigesima legislatura, de 3 de setembro a 
15 de outubro de 1887 (prorrogação). Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1887, v. V, p. 76-77 [defende seu aditivo ao 
orçamento da receita geral, visando desagravar de impostos 
a indústria açucareira e pleiteia um banco comercial, agrí-
cola e hipo~ecário em Pernambuco!, 88 [contra o projeto 
n. 79 A, de 1886, oriundo do Senado, que cria colégios eleito-
rais], 220-222 [d"?fende o Presidente da província de Pernam-
bucc, Pedro Vicente de Azevedo, de acusações que lhe foram 
feitas]. 

7. Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na quartcL 
sessão da vigesima legislatura, pelo Ministro e Secreta1'io de 
Estado dos Negócios da Justiça, conselheiro D1'. Francisco 
d' Assis Rosa e Silva. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional 
1889. vii, 174 p. + Anexos com paginação irregular. 

8. A nnaes d"J Camara dos Deputados. Terceira sessão da primeira 
legislatu1'a. ~essões de t a 31 de julho de 1893. Rio de Ja-
neiro, lmpren,sa Nacional, 1894, v. III, p. 109-110 [propõe sus-
pensão dos trabalhos por 48 horas, até que o Govêrno desa-
grave a Câmara pelo desacato cometido por alunos da Es-
cola Militar], 179-187 [reforma bancária!, 559-565 [idemJ, 
238-239 [tabelas e propostas para confecção do orçamentoJ, 
430 [encaminha representação de professores do curso anexo 
à Faculda.de de Direito do Recife, contrária à transferência 
do mesmo). 

9. -- Terceira sessão da primeim legislatura. Sessões de 1 ci 31 de 
cigosto de 1893. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1894, v. 
IV, p. 148-149 !emissões bancárias], 152 [ideml, 253 [questão re-
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gimental], 284-287 lidem; emendas ao projeto n. 39 Al 373-379 
[censuras da imprensa ao projeto eleitoral em discussão], 663-666 
[defende-se da acusação de ter, na Comissão de Orçamento, 
descurado os interêsses de Pernambuco, no tocante à votação 
de verbas para a Estrada de Ferro Central daquele Estado}. 

10. Annaes da Oamara dos Deputados. Terceira sessão da primeira 
legislatura. Sessões de I a 25 de setembro de 1893. Rio de Ja-
neiro, Imprensa Nacional, 1894, v. V, p. 256-257 [discussão do 
orçamento da receita da União para 18941, 267-269 [reforma 
bancária}. 

11. -- Primeira sessão da segunda legislatura. Sessôes de 18 de abril 
a 21 de maio de 1894. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1894, 
v. I, p. 152-153 [agradece sua eleição à Presidência da Câmara}. 

12. -- Segunda sessão da segunda legislatura. Sessões de 2 a 30 de 
setembro de 1895. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional, 1896, 
v. V, p. 551 [assume a Presidência da Câmara, para a qual foi 
reeleito durante sua estada na Europa]. 

13. -- Terceira sessão da segunda legislatura. sessões de / 5 de julho 
a 13 de agosto de l 89r.. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1897, v. III, p. 337-338 [projeto sôbre emissões bancárias e res-
gate do papel moeda], 354-356 [idemJ. 

14. -- Terceira sessão da segunda legislatura. Sessões de 15 de 
agosto a 14 de setembro de 1896. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1897, v. !V, p. 185-188 [esclarece a posição de Gol-
çalves Ferreira, ministro do Interior, no incidente com Carlos 
de Carvalho, ministro do Exterior, face a um artigo da Gazeta 
de Notícias) 214 [emendas da Câmara ao projeto do Senado 
que reorganiza o Tribunal de Contas]. 

15. -- Terceira sessão dct seç11rnda legislatura. Sessões de 16 de 
novembro a 10 de dezembro de 1896. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1898, v. VII, p. 95-96 [despesas do Ministério da In-
dústria, Viação e Obras Públicas para o exercício de 18971, 109 
[idem; obras do pôrto do Recife], 154-157 fprojeto do Senado 
que determina seja a eleição ordinária para senadores e depu-
tados ao Congresso Nacional procedida, em tôda a República, 
no dia 21 de fevereiro do ano posterior ao da última sessão de 
cada legislatura, 242-243 [proposição da Câmara, emendando 
projeto do Senado que determina assuma o Tesouro Federal a 
responsabilidade dos bilhetes bancários em circulação]. 
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16. Annaes da Camarn dos Deputados. Primeira sessão da ter-
ceira legsilatura. Sessões de 18 de abril a 30 de junho de 1897. 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1898, v. I, p. 100-102 [polí-
tica pernambucana e Partido Republicano FederalJ. 

17. -- Primeira sessão da terceira legislatura. sessões de 1 de se-
tembro ci 30 de outubro de 1897. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1898, v. III, p. 175-176 [a prata existente na Casa da 
Moeda e vendida pelo Ministério da Fazenda]. 

18. -- Primeira sessão da quinta legislatura. Sessões de 1 de agosto 
a 31 de outubro de 1903. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1905, v. II, p. 28-29 [emenda da Càmara ao projeto que con-
cede crédito para pagamento de empregados da Secretaria do 
Senado], 335-339 [política financeira do açúcar e situação do 
Estado de Pernambuco], 341 [idem]. 

19. -- Primeira sessão da quinta legislatura. sessões de J de no-
vembro a 29 de dezembro de 1903. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1905, v. III, p. 1099-1106 [3.ª discussão do orçamento 
da receita geral], 1112 [retifica resumo de seu discurso publi-
cado no Diáriio do Congresso]. 

20. -- Segunda sessão da quinta legislatura. Sessões de 28 de abril 
a 29 de julho {le 1904. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1905, 
v. I, p. 301-306 [apresenta seu substitutivo ao projeto de re-
forma eleitori:tlJ, 343-345 [relata incidente na Comissão Especial 
incumbida de dàr parecer sôbre o projeto de reforma eleitoral, 
erradamente poticiado pela imprensa], 351-355 [idem], 631-632 
[responde a um artigo de Andrade Figueira, sôbre política per-
nambucana]. 

21. -- Segunda sessão da quinta legislatura. Sessões de 1 de agosto 
a 31 de outuqro de 1Y04. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1905, v. II, p. 153-154 [projeto de reforma eleitoral], 161-166 
[idem], 209 [idem!, 254 [requer voto de pesar pelo falecimento 
de Martins Júnior], 540-543 [projeto de reforma eleitoral]. 

22. -- Primeira sessão da sexta legislatura. Sessões de 18 de abril 
a 30 de junho de 1906. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1906, 
v. I, p. 40-42 [eleição senatorial de Mato Grosso], 95 [eleição 
senatorial em Goiás], 150-153 [eleição senatorial no Distrito 
Federal], 170-171 iidem], 183-191 [responde a discurso de Rui 
Barbosa, por quem é bastante aparteado, sôbre verificação de 
poderes de deputados pela Bahia], 270-273 [eleição senatorial 
em Sergipe]. 
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23. Annaes da Câmara dos Deputados. Primeira sessão da sexta 
legislatura. Sessões de 2 de julho a 31 de agosto de l 906. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1907, v. II, p. 107-111 [parecer sôbre 
acontecimentos de Mato Grosso], 118-120 [explicação pessoal; po-
lítica pernambucana], 196 [Convênio de Taubaté], 199-201 [idem]. 

24. -- Segunda sessão da quinta legislatura. sessões de 1 de no-
vembro a 30 de dezembro de 1904. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1905, v. III, p. 17-19 [emendas do Senado ao projeto 
de refcrma eleitoral], 60-61 [irlem]. 

25. -- Sessões de 1 a 31 de dezembro de /9fJ8. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1909, v. VIII, p. 436 [candidatura David Cam-
pista à Presidência da República]. 

26. -- Sessões de 1 a 30 de novembro de 1908. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1910, v. VII, p. 373-378 [projeto n. 32, de 1909, 
que prescreve os casos de inelegibilidade para o Congresso Na-
cional e a presidência e vice-presidência da República, em 
resposta ao Sr. Severino Vieira]. 

27. -- Sessões de 1 a 31 de de.zembro de 1909. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1910, v. VIII, p. 3 [justificação do projeto 
que dispõe sôbre composição· da comissão de revisão do alis-
tamento eleitoral no Distrito Federal, em 1910], 47 [idem], 48 
[idem], 56 [questão regimental], 487-489 [composição das comis-
sões permanentes] 696-700 !defende projeto de orçamento da 
receita na parte que estende ao Estado de Alagoas a taxação 
de 2 % ouro, que pesa sôbre o de Pernambuco, para a cons-
trução do pôrto do Recife], 713-714 [discussão do projeto do 
orçamento do Ministério do Interior]. 

28. -- Sessões de 2 de outubro a 30 de novembro de 1911. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1914, v. V, p. 325-331 [ocorrências 
político-militares em Pernambuco]. 

29. -- Sessões de 1 a 31 de de:zembro de 1911. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1914, v. VI, p. 20-33 [eleições em Pernam-
buco; situação política naquele Estado], 90-96 [idem], 123-125 
[idem]. 

30. -- Sessões de I a 31 de julho de 1915. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1918, v. IV, p. 233-241 [eleição senatorial em Pernam-
buco, na qual saíu vencedor; administração e política naquele 
Estado]. 

31. -- Sessões de 2 a 31 de agosto de 1915. Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1918, v. V, p. 39-51 [situação política e econômica 
de Pernambuco, em resposta ao Sr. Costa Ribeiro]. 
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32. Annaes d·a. Gamara dos Deputados. sessões de J a 30 de se-
tembro de 1915. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1918, v. VI, 
p. 87-88 [associando-se às manifestações de pesar pelo assassi-
nato de Pinheiro Machado]. 

33. -- Sessões de I a 30 de outubro de 1915. Rio de .Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1918, v. VII, p. 193-194 [requerimento de infor-
mações sôbre suspensão das obras do pôrto de Pernambuco]. 

34. -- Sessões de 1 a 22 de dezembro de 1915. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1918, v. I, p. 563-564 [emenda ao orçamento 
da Fazenda para o exercício de 1916]. 

35. -- Sessões de 23 a 31 de dezembro de 1915. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1918, v. X, p. 115-118 [questões financeiras, 
em resposta a informações do Sr. Alcindo Guanabara], 645-654 
[emendas que mandam organizar projeto de imposto de rendi-
mentos e suprimir o imposto de 2% ouro, relativo a portos]. 

36. -- sessões de 28 de abril a 31 de maio de 1916. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1918, v. I, p. 155-157 [assaciando-se às mani-
festações de pesar pelo falecimento de Francisco Glicériol. 

37. -- Sessões d,e l a 31 de agosto de 1916. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1918, v. IV, p. 443-444 [emenda que adia elei-
ções para fqrmação do Conselho Municipal, de um senador e 
dois deputaqos pelo Distrito Federal], 445-447 [combate adia-
mento das l'eferidas eleições], 457-460 [idem]. 

38. -- Sessões df I a 30 de novembro de 1916. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1920, v. VII, p. 321-324 [reforma. eleitoral]. 

39. -- Sessões à~ I a 15 de dezembro de 1916. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1920, v. VIII, p. 262-266 [justifica emenda 
sôbre o álcool que exceder de 30 gráus Cartierl, 384-394 [de-
fende emendia que reduz o imposto sôbre o alcool, em resposta, 
ao relator dp orçamento da Fazenda]. 

40. -- Sessões de 16 a 31 de clezembro de 1916. Rio de Janeir-o, 
Imprensa Nacional, 1921, v. IX, p. 298-300 [emenda que altera 
o quadro dos serventuários e empregados judiciários do Dis-
trito Federal]. 

41. -- Sessões de I a 31 de agosto de 1917. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1921, v. IV, p. 391-392 [requer adiamento da 
discussão da proposição que abre créditos diversos para paga-
mentos de despesas feitas pela Delegacia Fiscal do Tesouro em 
Londres], 423-431 !discute a mesma proposição], 470 [idem], 
527-528 [proposição que abre crédito pelo Ministério do Exterior 
para pagamento a funcionários em disponibilidade], 536º-538 
[idem]. 
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42. Annaes da Gamara dos Deputados. sessões de 3 a 31 de m·::iio 
de 1922. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1925, v. II, p. 690-691 
[sucessão governamental em Pernambuco e situação político-
militar no mesmo Estado], 699-705 [nota oficial do Catete sôbre 
a situação de Pernambuco], 718-720 [idem]. 

43. -- Sessões de 5 a 16 de junho de 1922. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1925, v. III, p. 95--96 [falecimento do ex-depu-
tado federal por Pernambuco Elpídio de Figueiredo Abreu e 
Lima]. 

44. -- Sessões de 17 a 30 de junho de 1922. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1925, v. IV, p. 421-434 [acontecimentos políticos 
de Pernambuco e sucessão governamental no mesmo Estado], 
506-521 [idem], 691-692 lidem]. 

45. -- sessões de 2 a 30 de outubro de 1922. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1925, v. VIII, p. 44-45 [empréstimo do Banco 
do Brasil ao Govêrno]. 

46. -- Sessões de 8 a 30 de novembro de 1922. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1925, v. IX, p. 266-272 [criticando a adminis-
tração do Presidente Epitácio Pessoa). 

47. -- Sessões de 1 a 31 de ·agosto de 1923. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1926, v. IV, p. 461-462 [pagamento de coupon.~ 
pela Municipalidade do Recife]. 

48. -- Sessões de 27 de abril a 31 de maio de 1924. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1926, v. I, p. 638-639 !sua eleição para Se-
nador pelo Estado de Pernambuco, em 1915]. 

Trabalhos sôbre Rosa e Silva e sua Época 

49. AFFONSO CELSO, Affonso Celso de Assis Figueirêdo, conde de 
- Oito annos de Parlamento; reminiscencias e notas. Rio 
de Janeiro, Laemmert, 1901, 315 p. Ver p. 178. 

50. AMADO, Gilberto - Memoria sôbre Rosa e Silva. Jonwl do 
Brasil, Rio de Janeiro, 6/7 out. 1957, 5. cad., p. 1 e 2. 

51. AZEREDO, Antonio - [Discurso no Senado Federal, em 2 jul. 
1929] Diário do Congresso Nacional, 3 jul. 1929, p. 1.0005-1.007. 

52. BARBOSA LIMA, A. J ., sobrinho - Sistemas eleitorais e par-
tidos políticos . .. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 
1956. 110 p. (Instituto de Direito Público e Ciência Política. 
Estudos constitucionais) . Ver p. 58. 

53. -- O centenário de Rosa e Silva. Jornal do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 6 out. 1957, 1. cad., p. 3. 

54. BELO, José Maria - História da Revública, 1889-1954 (síntese 
de sessenta e cinco anos de vida brasileira) 4. ed. São Paulo, 
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Companhia Editora Nacional [1959] 495 p. (Biblioteca do 
espírito moderno. Sér. 3: História e biografia, v. 67). Ver 
especialm~nte p. 256. 

55. -- Rosa e Silva. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6/7 out. 1957, 
5. cad., p. 1 e 2. 

56. BONIFÁCIO, José - [Discurso na Câmara dos Deputados, em 
3 jul. 1929]. Diario do Congresso Nacional, 4 jul. 1929, p. 1031. 

57. CARVALHO, Alvaro de - [Discurso na Câmara dos Deputados, 
em 3 jul. 1929] Diario do Congresso Nacional, 4 jul. 1929, 
p. 1030 . 

. 58. COLARES MOREIRA - A Camara e o regímen eleitoral no 
Imperio e na República. ln: Livro do centenario da Camara 
dos Deputados (1826-1926) Rio de Janeiro, Empreza Brazil 
Editora, 1926, v. 2, p. 13-73. 

59. COSTA PõRTO - Pinheiro Machado e seu tempo; tentativa de 
interpretação. Pref. de Munhoz da Rocha. Rio de Janeiro, 
J. Olympio, 1951. xxviii, 325 p. Ver p. 67 e 16U-163. 

60. COSTA RÊGd - [Discurso no Senado Federal, em 2 jul. 1929]. 
Diario do Congresso Nacional, 3 jul. 1929, p. 1007. 

61. -- Exemplos po passado. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 2 
jul. 1946. 

62. DUNSHEE DE ABRANCHES - Governos e congressos da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil ... São Paulo [s. ed] 1918, 
2 v. Ver v. 1, p.123-125. 

63. FERNANDES, j\nibal - Um senhor de engenho perna.mbucano. 
[Rio de Janeiro] Ed. O Cruzeiro [1959]. 152 p. Ver p. 49-61. 

64. FREIRE DA FONSECA, Annibal - Rosa e Silva, centenário do 
seu nascimento, 1857-1957. [Rio de Janeiro, Of. Gráf. do 
"Jornal do Brasil", 1957] 50 p. 

65. FREYRE, Gilb10rto - A propósito de Ro-sa e Silva. Jornal do 
Br-ctsil, Rio de J·aneiro, 6/7 out. 1957, 5.0 cad., p. 1 e 2. 

66. -- Ordem e prooresso ... Rio de Janeiro, J. Olympio, 1959. 2 v. 
Ver especialmente v. 2, p. :N7. 

67. GONÇALVES fERREIRA - [Discurso· na Câmara dos Depu-
tados, em 3 jul. 1929 J. Dictrio do Congresso Nacional, 4 jul. 
1929, p. 10~8-1030. 

68. GUANABARA, Alcindo - A presidência Campos Sales; política 
e finanças, 1898-1902. Rio de Janeiro, Laemmert, 1902. 517 p. 
Ver p. 133. 
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Bol. Bibl. Câm. Dep., Rio de Janeiro 7 (2) : 231-245, jul./dez. 1958 



- 245 -

69. MELO FRANCO, Afonso Arinos de - Urn estadista da República 
(Afrânio de Melo Franco e seu tempo) . . . Rio de Janeiro, 
J. Olympio, 1955. 3 v. (Coleção Documentos brasileiros. 
v. 85-85 B) . Ver p. 2, p. 491 e 403-407. 

70. PRAZERES, Otto - Rosa e Silva. Jornal do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 6/7 out. 1957, 5 cad., p. 2. 

71. ROURE, Agenor de - A Constituinte repub.zicana. Rio de Ja-
neiro, Imprensa Nacional, 1920. 2 v. Ver v. 1, p. 126-127, 
228 e 347. 

72. SIMÕES FILHO - [Discurso na Câmara dos Deputados, em 3 
jul. 1929]. Diario do Congresso Nacional, 4 jul. 1929, p. 1030. 

73. SOUZA, BelisariO de - [Discurso na Câmara dos Deputados, em 
3 jul. 1929]. Diario do Congresso Nacional, 4 jul. 1929, p. 1031. 

74. TAVARES DE LYRA, A. - Esboço historico do regimen eleito-
ral do Brasil (1821-1921) . Rio de Janeiro, Typ. do Jornal do 
Commercio, 1922, 41 p. Ver. p. 32-35. 

75. -- Rosa e Silva. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 6/7 out. 1957, 
5. cad., p. 1 e 4. 

* Indicados, apenas, os trabalhos existentes na Biblioteca da 
Câmara dos Deputados. 
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