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FRANCISCO DE PAULA OLIVEIRA GUIMARÃES 

Francisco de Paula Oliveira Guimarães nasceu em Salvador, a 
6 de ag·ôsto de 1852. Depois de doutorar-se pela Faculdade de Medi-
cina da Bahia, foi nomeado Tenente 2.° Cirúrgião do Exército, em 
15 de dezembro de 1873. Sua carreira militar foi das mais brilhantes 
e rápidas, c·omo podemos ver por esta série de promo·ções: Capitão 
l.º Cirurgião, em 31 de outubro de 1885; Major Cirurgião Mór de 
Brigada, em 19 de março de 1890; Tenente-Coronel em 27 do mesmo 
mês e ano; Coronel em 18 de julho de 1902; e, afinal, General de 
Brigada Graduado, em 11 de outubro de 1904. Tendo servido na 
guarnição de Santa. Catarina, ali conquistou largo círculo de admi-
radores e a estima pública que o fizeram ser aproveitado, por vários 
governos, no exercício de elevadas funções administrativas. 

Em 1890 foi eleito Deputado à Constituinte Republicana, sem 
haver demonstrado nenhum interêsse pesso:il, mas por espontânea 
indicação dos seus coestaduanos. Sôbre sua atuação parlamentar, 
assim depõe Severino Vieira: "Não faltavam a Paula Guimarães nem 
talento, nem preparo, nem dotes oratórios, nem amor ao trabalho 
para conquistar posição saliente entre os seus pares; ma1 a sua 
modéstia inveterada quase sempre conservada na linha dos que na 
Constituinte brasileira contribuíram para. a obra de 24 de fevereiro 
com o produto inestimável de uma colaboração calma, criteriosa e 
justa, moderada e ao mesmo tempo moderadora. E foi esta por ven-
tura a feição mais preciosa. da sua ação legislativa" (discurso no 
Senado Federal, registrado in fine) . 

Reeleito nas legislaturas seguintes, até a 6.ª, prestou assinalados 
serviços a diversas Comissões, inclusive à de Finanças. Na sua per-
sonalidade se conciliavam a brandura e a austeridade, a magnani-
midade e a justiça, a serenidade e a fortaleza. Para melhor defini-b! 
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apelou Severino Vieira para a imagem de "uma peça de aço inamol-
gável, forra.d::i. ou guarnecida de espessa camada de arminho". E 
exemplificou: "Foi assim que o vimos formar sereno, mas decidido, 
calmo mas convencido entre aquêles estóicos e altivos membr'Os do 
Congresso Nacional, que em 1891 se ergueram contra o golpe de 
Estado de 3 de novembro, incitando em veemente contra-manifesto 
à consciência da nação as reivindicações constitucionais". 

Como Presidente da Câmara, nas legislaturas de 1903 a 1905 e 
na 1.ª sessão de 1906' a 1908, teve u.ma conduta exemplar, merecendo 
aplausos dos próprios adversários políticos. Tudo porque êle possuía, 
como assinalou Severino Vieira, "no mais apurado grau o segrêdo 
de conquistar pela lhaneza e brandura dos seus modos, pela integri-
dade suave de seu caráter bom e leal, pelos seus acrisolados senti-
mentos de justiça, pela abnegação do seu eu, pela calma, serenidade 
e correção indefectível de seus gestos e atitudes, a estima, a con-
fiança e o amor daqueles com quem lidava. ou convivia". Da Pre-
sidência somente se afastaria por fôrça da doença que o obrig·ou a 
deixar o País, para um tratamento no estrangeiro. 

Entretanto, pouco te111po t·zve de vida, vindo a falecer no dia 
22 de abril de 1909. 
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