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13
SEBASTIÃO DO R~GO BARROS
Em seu livro Pro{iles in Courage, o Presidente John Kennedy defende a
tese de que nenhuma atividade profissional exige mais coragem do que a política. Refere-se êle à coragem ;moral que leva um homem a sacrificar todo o
seu futuro político para votar de acôrdo com os superiores interêsses da Nação.
Nesta série de biografias, a coragem aparece como qmlidade fundamental
dos Presidentes da Câmara dos Deputados. Ainda no n·!i.mero anterior, vimos
como Amolfo Azev,edo teve de desagradar a todo o Congresso quando, considerando o interêsse nacional, pediu ao Presidente da República que vetasse a
lei de meios aprovada pela Câman. Também Sebastião do Rêgo Barros encontrou-se diante de situações difíceis, mas delas sempre saiu ,enobrecido pela
sua coragem moral.
tle foi um .autêntico :11epresentante da nobre classe dos senhores de engenho, que não sabiam apenas plantar cana, pois deram ao Brasil figuras magníficas de intelectuais e estadistas. Rêgo. Barros pelo lado paterno e Albuquerque
pelP materno, nasceu em Escada, Estado de Pernambuco, em 7 de junho de
1879. Era filho de Sebastião do Rêgo Barros e de D. Antônia de Albuquerque
Rêgo Barros. Entre seus mais ilustres ancestnis, figuram Francisco do Rêgo
Barros - IQ famoso Conde da Boa Vista - e Sebastião do Rêgo Barros, militar
ilustr1e, formado na Alemanha, que ocupou a pasta da Guerra em dois gabinetes
do Império.
Na cid1de de Escada, situada entre as zonas do litoral e da mata, Sebastião
do Rêgo Barros passou a su1 infância. Mas tanto a instrução primária como a
secundária foram feitas no Recife, na casa de uma tia. Que foram instruções
muito sólidas, provam as notas máximas obtidas nos exames prestados no rigoroso
colégio oficial. Matriculando-se na Faculdade de Direito do ;Recife, Sebastião
do Rêgo Barros continuou estudante aplicado e brilhante. "Foi ,aluno dos mais
distintos de .sua geração", segundo Clóvis Beviláqua (18). Aindia estudante de
Direito, já era professor disputado por vários ginásios da cidade. Lmreado da
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turma de bacharéis de 1905 da tradicional Faculdade, Sebastião dt> Rêgo Barros
c1bteve o prêmio de vi:1gem à Europa.
Depois de advogar no Recife por alguns meses, transferiu residência para
o Estado do Mato Grosso, onde exerceu o cargo de Procurador Seccional da
República (1906). No ano seguinte, volta a Pernambuco, para exercer, na
cidade de Barreiros, o cargo de Juiz Municipal. Em 1910, vamos encontrá-lo no
REcife, como Auxiliar de Auditor de Guerra. Em 27 de outubro de 1914, depois
de brilhante concurso, é nomeado knte substituto de Direito Comercial da
Faculdade ele Direito do Recife, onde t:imbém exerce o cargo de sub-secretário.

A caneira política de Sebastião do Rêgo Barros se inicia em 1916, quando
foi eleito Deputado Estadual. Em 1924, o eleitoràdo pernambuc1no o envia à
Glm<1ra Feclcral, como representante do 2. 0 Distrito. Em 1926 foi eleito··:Vic-2Prcsidente da Càmara e é nesta qualid1d~ que, reeleito para a 13." Legislatura,
cm 1927, assume a prcsiclencia dos trabalhos da Sessão Preparatória. Depois de
apenas tres anos na C,\mara dos Dcputdos, o seu prestígio já era ·enorme, cerno
at~'sta o resultaclo da eleição a Presidente, em 9 de mai•i de 1927, por 154 votos
voto,
Dep1.1tado João
contra l, destinado a Júlio Prestes. Em declaração
Penido afirmou naqueh ocasião:, "Esta escolha é promissora de dias ele glória
para esta Câmara, fadada a colaj)()rar com o patr·iótico ~tua] Govêrno da· Repúbl:ca cm período delicado de aix1ziguamento das consciências e die melindrosa
'itua~ão financeira" (1, p. 103).

,:e

o

No discurso de posse, Rego Barros aponta logo o qne será sua diretriz na
Presidi':ncia da Càniara: a oh,ervi\ncia rigorosa do lkgimcnto. "Da aplicação
rigorosa de nossa ki interna, liberal, mas fielmente ínterpr·ctada, e a cujos dis·
positivos mais elo que a qualquer outro prestarei •'.lbsoluta obediência, decorrermc-á a neccss•Íria autoridade paq bem exercer o mandato de vós recebido" (1).
Anos mais tarde, houve quem o acusasse de ferir .a Constituição para obedecer
ao Regimento. i\las êle, que nqnca recuou diante das prnvocaçõ~s, soube pôr
<;s pontos nos ii, quando afirmou: "Não poderia a Constituição, qu·mdo outorga
aos Srs. Deputados o direito ele usarem da palavra no Congresso. querer que os
Regimentos intcmos dessas Casas não est~belccessem os limites a essa eloqüência
p:irlamcntar, ele maneira que a ocasião das votações se convertesse om nmment<J
das discussões" DCN 7 out. 1930, p. 4000).

A Cúmar·o, ('ntretanto, ]X)f sua maioria, tinha confiança cm Rego Barros,
t:;nto que o reelegeu presidente das tres sessões legislativas seguintes, sempre
com expressivas votações: cm 9 ele maio de 1928 (I 12 vubc.s contra 1 destinado
a Manoel Villaboim), cm 15 ,J.e maio de 1929 (120 votos cuntrr.1 2 destinad•Gs a
José Bonifácio) e cm 5 de maio de 1930 (134 votos cc.ntra (, para Álvaro d.t:
Carrnllw e l para João Samp !io).
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-13Lendo-se o Diário do Congresso dos <lias tumultubsos de outubro de 1930,
tem-se a impressão de que os adversários políticos de Rêgo Barros quiseram
explorar a sua ligaçáo com o Presidente W:ishington Luís Pereira de Sousa.
Mas a condusão desapaixonada é a de que ele foi leal tanto ao Presidente comu
à Câm~ra. Nunca a sua lealdade afetiva e partidária se .extremou cm deslealdade
para com os seus pares. Foi de uma lisura exemplar, quando o Presidente
mandou prender os cleputados Maurício de LaceTda, Oàndido Pessoa e Adolpho
Bergamini. Respondendo, .anos mais tarde, a um deputado que criticara sua
posição naquele episódio, proferiu um notável discurso, do qual destacamos este
trecho qu•e bem define sua coragem política e sua nobreza monl: "Cabe-me o
orgulho, se assim posso dizer, de que, ern todo o curso ela minh1 vida pública,
antes ou depois da Presidência dicsta Casa, jamais me curvei diante de qualquer
poderoso. Emprestei -sempre a meus amigos políticos a solidariedade de um
homem livre e jamais lhes alienei :, minha liberdade de ser racional" (6, p. 520).
Sendo um espírito eminentemente jurídico, a Rego Barros repugnavam ;!s
situações de exceção. Com a vitória da Revolução de 1930, retirou-se para a
Europa. Regressou ao Brasil no .ano seguinte, mas manteve-se em voluntário
ostracismo político, do qu1I só saiu depois da reconstitucíonalização do País.
Elege-se, então, deputado federal e volta ao Rio de Janeiro, para tomar parte
na Assembléia Nacional Constituinte. Teve atuação destacada, na Comissão de
}ustiç'.I da primeira legislatura. Formou entre os mais ardorosos adversários das
r.ie..lidas de exceção propostas pelo Govêrno. O projeto de criação de um tribunal
para Julgamento de crimes políticos deu ensejo a que Rêgo Barros emitis!;~ um
"voto em separado" e proferisse vários discursos que ainda hoje podem ser lidos
com prioveito, tal o vibr.antc e ierudito constitucionalismo que os informa, bem
como pela sua impressionante atualidade.
Foram, entretanto, baldados os esforços de Rêgo Barros; e em 10 ele
novembro de 1937, êlc viu confirmadas su1s suspeitas de que a int~nção do
Govêrno era negar o direito, ofender a justiça, afrontar as garantias, agredir a
liberd·1de e violar a CGnstituição (11 ). Ei-lo, então, com o seu mandato mais
u:ma v,ez interrompido por mn regime de exceção. Para um intelectual, entretanto, a decepção pode ser compensada pela oportunidade ele uma volta aos
estudos. Foi o que aconteceu com Rêgo Barros, cuja vocação de jurista madrugou, como já vimos, nos banc:os acadêmicos.
Era tão grande a sua competênci1 que o Governo, superando as divergências políticas, nomeou-o, em 27 ele clezembro de 1939, Consultor Jurídico do
Ministério das Relações Exteriores, c1rgo que já havia sido ocupado por um
jurista da eminência {le Clóvis Eieviláqua. Ern março de 1940, Hcgo Barr~:s
foi enviado a Montevid(·u, rnmo Presidente da Delegação do Brasil à Reunião
de Jurisconsultos Revisora d:1s Convenções de Direito Internacional Privado. Em
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julho do mesmo ano, segue para Havana, como Assessor JuríJico da Dctlegação
Brasileira à Segunda Reunião de Consulta dos Ministros das Rehções Exteriores das Repúblicas Americanas. Foi êle quem redigiu o projeto de Convenção
sôbre Administração Provisória de Colônias e Possessões Européias na Améric'.l,
"o docwnento de maior transcendência" aprovado naquela Reunião, segundo
Rubens Ferreira de Mello (cf. Textos de Direito Internacional e de História
Diplomática de 1815 a 1949, Hio de Janeiro, A. Coelho Branco, 1 1950, p. 580).

Com o país em guerra, o Consultor Jurídicb do Ministério das Relações
Exteriores não era, positivamente, wn homem desocupado e tranqüilo. Su'.!s
responsabilidades eram imensas. Foi êsse, talvez, um dos períodos mais árduos
de sua viela. Terminada ,a Guerra, Sebastião elo Rêgo Barros seguiu para a
Europa, como membro ela delegação do Brasil à Conferência ele Paz. Os tra·
balhos da histórica reuniiib, como s.e s1bc, foram abertos em 29 de julho e
concluídos em 15 de outubro de 1946, tendo por palco o Palácio de Luxem·
burgo, em París.
Encerrada a Conferência, Rêgo Barros decide passar ainch seis dias em
París. Voltari\ em 22 de outubro, dispando, partanto, de tempo suficiente para
rever a grand<: Capital e comprar presentes para os parentes e amigos. A êstes,
entretanto, não voltou mais a ver, pois morreu no Hotel George V, em 21 de
outubro, véspera do seu regresso ao Brasil.
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