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ARNOLFO AZEVEDO 

Dia 6 de maio de 1926, centésimo quinto da Independência e trigésimo 
oitavo da República. Às 12 botas, no hall do Palácio Tiradentes, o Vicc-
Presidente da República, Dr. Estácio Coimbra, em nome do Presidente Artur 
Bernardes, desvendava a placa de bronze, declarando inaugurada a sede da Cii-
mara dos Deputados.· No meio da pequena multidão de eminentes personalidades 
presentes naquele local - congressistas, embaixadores, ministros, governadores -
o mais emocionado era, certamente, o Dr. Arnolfo Azevedo, décimo segundo pre-
sidente desta 01sa do Congresso Nacional, no período republicano. 

As razões de sua emoção não residiam só no elevado cargo que ocuptiva;, 
há cinco anos; ela provinha, sobretudo, da circunstância de ter sido êle o autor 
e principal executor da idéia de dar à Clâm:ua dros Deputados uma instalação 
condigna. Pode-se, hoje, discordar do estilo do Palácio. Tiradentes: depois que 
o gênio de Oscar Niemeyer concebeu edifícios públicos em linhas audaciosamente 
modernas, dificilmente acei~rem-0s o estilo néo-clássico. Mas o que importa é 
sentir, oabstraindo o excesso de enfeites próprio da época, o profundo sentido na-
cional daquele edifício, construído com a contribuição de todos os Estados e 
símbolo, portanto, da própria Federação. 

Eis porque Amolfo Azevedo era, naquele comêço de tarde carioca do mês 
de maio, o JOOis feliz dos hmnens e o mais emocionado participante dras festas 
com que o Poder Legislativo comemorou o primeiro centenário de sua criação. 
Na sessão solene iniciada às 13 horas, proferiu um dos seus mais belos discursos, 
no qual, entretanto, com sua reconhecida mod!éstia, não fêz r-i menor alusão de 
ordem pessoal. Era aquêle, talvez, o mqrnento culminante de sua vida, vendo 
concretizado, depois de cinco anos de lu,as, todos os seus planos. Da mesa em 
que presidia a sessão, via os painéis pintados na cúpula monumental por Cham-
belland: Cabral elUdando a terra descoberta, Anchieta evangelizando os índios, 
Tomé de Sousa e os primeiros colonos, a epopéia dos Bandeiranlles, Fernandes 
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Vieira enfrentando os holandeses, Rio Branco demarmndo o território, os mártfres 
da Independência, Deodoro proclamando a Rep1fülica ... Enquanto discursavam 
os lideres cb Maioria e da Minoria, é possíve~ que passassem pela memória de 
Arnolfo Azevedo todos os episódios de sua vida. Os momentos culminantes são 
propícios a tais evocações ... 

Lembrav.a·se de Lorena, cidade paulisba onde nascera, em 11 de novembrt• 
de 1868; de seu pai, Dr. Antônio Rodrigues d' Azevedo Ferreira, Barão de Santa 
Eulália, e de sua mãe, D. Eulália Moreira de Castro; dos seus prep:iratórios no 
Colégio Moretz Sohn e de' suas primeiras composições musicais, a primeira dela> 
editada por H. L. Levy, no ano remoto de 1882; d:i "marcha triunfal" Oito de 
Dezembro, que obtivera tanto sucesso ná época e que a Livraria Alves recolheu 
no livro Cântidos Infantis das E.scolas e Famílms; da· sua transfe~encia para n 
Rio de Janeiro, em 1884, e de suas aulas no Colégio Menezes Vieira; dn> 
exames prestados perante o Colégio Pedro II, em fevereiro de 1887, e de sua 
volta a São Paulo, para matricular-se na tradicional Faculdade de Direito ... 

Como tanto brasileiros. de sua época, Arnolfo Azevedo deve ter seguido o 

curso jurídico porque não havia, entfo, cursos de literatura e arte. Tinha unu1 
alma de 1artista, muito.1 cedo evidenciada na sua inclinação. para a música. E na 
Faculdade de Direito, foi mais um cultor das letras chamadas "belas" do qut· 
propriamente das jurídicas. Escreveu m1Uitls composições literárias e musicais -
poesias, cantos, polcas Ç! marchas - que lqs jornais de Lorena e Itú publicavam. 
envaidecendo sua mãe e contrariando seu pai, que desejava um filho jurista. 
Bacharelou-se, finalmente, em 1891, e logo casou-se com D. Duke C.'ochranc, 
regressando a Lorena e ingressando na política. 

A sua vida pública se inicia logo no ano seguinte ao da fom1atura. Em 
março de 1892 é nomeado Promotor Público e em agôsto do mesmo ano eleg~·sc 
Presidente dl Câmara Municipal de Lorena e Prefeito da Cidade. A êle deve 
Lorena, a par de numerosos serviços públicos, o Código de Postuws Municipais. 
Em 1895, começa a destac1r-se no plano estadual, elegendo-se deputado à legis-
latura de 1895-1897. fodia, se quisesse, passar aio pllano tfedeml com um ano, 
apenas, de "novici,1do" estadual, aceitando a cadeira de deputado que lhe fôra 
oferecida por Campos Sales. Mas recusou-a, por achar que na Assembléia Estadual 
defenderia melhor os ipterêsses de Lorenn, no caso da suspensão d'as obras de 
aibastecimenro de água dos municípios não assolados pela epidemia da febre· ama· 
rela. 

Reeleito deputado estadu"ll para a legislatura de 1898-1900, fez parte da 
Comissão de Fazenda e foi l." Secretário da Càmara. Aos 31. anos de idade, 
já estava na plena posse dj'ls qualidades morais que o seu austero pai lhe incutira. 
Lendo-se a correspondência do Barão de Santa Eulália com o filho estudante de 
Direito em São Paulo ·-- correspondência carinhmnmente recolhida e dhrulgada 
pelo escritor Aroldo de Azevedo - oompreende-se melhor as atitudes de Amolfo 
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Azeve<lo em sua vida pública, caracterizadas sempre por uma lisura, uma retidão 
e uma lealdade sem limites. Tudo isto teve a primeira oportunid:ide de mani-
festa<,"áo pública em 1899, quando se tratou da sucessão de Campos Sales IllO 

govêrno de São Paulo, depois da eleição d'.lquele homem público à Presidência 
<la República. Descontente com a crise que essa sucessão prorocou no Partido 
Republicano - Amolfo Azevedo praticou o seu primeiro gesto de desprendimento: 
renunciou a todos os cargos públicos e às atividades políticas, recolhendo-se à 
sm fazenda em Lorena. Tôda a sua vida pública foi marcada por atitudes seme-
lhantes. 

Durou quase três anos êsse exílio voluntário. Em 1902, novamente convo-
cado por Campos Sales, volta à vida pública., reassumindo a presidência da Cà-
mnra Municipal e a direção do Partido no qual ingressara pouco depois de for-
mado. Em 1903, candidata-se e elege-se deputado federal, iniciando a brilhante 
trajetória que o levará à presidência da Câmara. 

O princípio federativo, a união entre os Estados tão bem simbolizada llil 

construção do Palácio Tiradentes, parece que já preocup1Va o jovem deputado, 
na sua. estréia da tribuna parlamentar. No seu primeiro discurso, proferido em 
14 de setembro de 1903, aborda a controvertida questão dos impostos interesta-
tluais, que desde a Monarquia aguardava uma solução satisfatóri-1. Apresentando 
substitutivo ao projeto n. 329, de 1901, depois transformado m. Lei n. 1.185, 
de 11 de junho de 1904, Amolfo Azevedo assim concluia a sua oração: "Dese-
jando a supressão dos impostos interestaduaisi, Sr. Presidenre, qulero afirmar a 
união do Brasil, - quero consolidar a união 00.S Estados Unidos do Brasil" (1 
e 2). 

Impressiona a atu'.llidade de certos discursos de Arnolfo Azevedo na Oâmara 
Fccleral, decorrente ela semelhança de situações históricas. Em 1912, por exemplo, 
falava-se muito em reforma ocmstitucional e em prorrogação do mandato presiden-
cial. Os programas de govêrno, dizia-se então, não podem ser executados no 
curto prazo de quatro ano~, que na prática é ainda menor, se descontarmos o 
tempo consumido pelas agitações políticas da sucessão presidencial. O reméclio, 
segundo alguns, estava na refomnr1 constitucional que permitisse a extensão do 
período de govêrno. Arnolfo Azevedo não pensava assim. Por que, apelar para 
uma refonnia constitucional de conseqüênchs imprevisíveis, argumentava êle, se 
a solução pode set' encontrada por meio da legislação ordinária? 

Veja-se, por e]('emplo, como são atuais êstes trechos do discursio proferido 
em 3 de dezembro de 1912: 'INão há, nem tão cedo haverá, no sentido de uma 
refomn constitucional, uma corrente de idéias hem definida, bastantemente assen-
tada, oo.nvenientemente generalizada, com a uniformidade necessária para garantir 
o bom êxito do propósito almejado, de t11l sorte que os imprevistos do debate e 
das votações, oriundos de interêsses de campanário, sorrateiramente congregados, 
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padeciam acarretar até o aniquilamento do regime, com a desagregação do füasil 
e a extinção de nossa nacionalidade. 

P:refiro, pqr isso, deixal' de corrigir~ para simplesmente atenuar, os não pe-
quenos defeit.os d'e nossa lei fundamental, estJudando oom êsse intuit.o os meios 
suscetíveis de serem eficazmente empregados pela legislação ordinária. 

:Mais de um c'.l:SO na vida constitucional da República se resolveu com n 
aplicação dos vemédios b~andos decorrentes de uma lei ordinária, bem meditada e 
sinceramente executada, quando a muitos se afigumva insolúvel sem o emprêgo 
do remédio violento e perigoso da reforma constitucional". (3, v. 15, p. 62-63). 

Para Arnolfo Azevedo, 'º$ prejuízos decorrentes da duração na verdlde curta 
do período presidencial poderiam ser corrigidos com a criação do Conselho de Es· 
tado, objeto de um projeto de sua autoria, de 1910, em tômo do qiual proferiu 
dois memoráveis discursos. (3). O Conselho mrmteria "a unidade e a tradição 
conservadora na vida palítica e administrativa da União, pela constante, capaz e 
experimentad.l colaboração d.os antecessores do Presidente em exercido, cujos atos 
[seriam] esclarecidos pelas luzes da experiência e do conhecimento dos negócios 
públicos, adquirida ~ aperfeiçoada na passagem peki suprema magistratura da 
nação' e ministradas com a isenção, o patriotismo e a elevr.çã.o de vistas dos que 
não devem mais sofrer, no seu critério e integridade, os emihates e influências da 
ambição e dos interêsses secundários". (3, v. 15, p. 64). Para Afons.Q Arinos de 
Melo Fnnoo, o projf!to de Arnolfo Azevedo "foi, talvez, o primeiro ensaio C!e 
alargamento dos quadros estreit'as do presidencialismo de 1891, no sentido ele 
fornecer ao Poder Executivo instrumentos dle ação q111e lhe facilitassem os encargos 
cada vez mais absorventes, em virtude d 'lS transformações do Estado moderno" e 41). 
O projeto recebeu parecer fav1C1Iável de Afrânio de Melo Franco e comentários 
elogiosos de Augusto Olímpio Viveiros de Oastro (44). Mas não foi aprovado. 
"A êle se opunha - diz muito bem Afonso Arinos de Melo Franco - a menta· 
lidade rotineira daquela geração ainda aferrada às fórmulas rígidls da separação 
dos podêres" (41). 

O trabalho mais profícuo de Arnolfo Azevedo, mi Câma.ra dos Deputados, 
Eqi desenrolado no !recesso das comissões. A glória das atuações espetaculares em 
pJ.enário não o seduziii. me próprio disse UJ!Tla vez: "rammente incorro· na culpa 
de tomar a atenção ela Casa" (4, p. l 13). Mas nulnca fugiu ao d'ebate nem 
recuou diante de provoc1ções. Quando, em 1915, O Imparcial divulgou infor-
mações insultuosas à sua pessoa, o plenário ouviu de Arnolfo Ar.zevedo, durante 
horas, umia· documentada exposição que destruía os .aleives do jornalista leviano. 
"A atmosfera que envolve os homens públicos do Brasil - disse ele então - é de 
tal qrdem irrespirável que a cad1 um de nós cumpre o dever o mais rigaroso 
die manter sempre ao redor de si um ambiente saneado, desinfetado, onde, ao 
menos se possa respira,r e ter a cabe<,.-a levantada" (5, P· 750). 

----------·--···-------- -----
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Aquêle homem. estudioso e silencioso, que em 27 anos de vida parlamentar 
fê-L apenas 27 discursos - não nos referimos a pequenas intervenções nem aos 
brilh.:mtes pareceres nas comissões - quando era necessário, passava a presidência 
a outro membro da Mesa e descia ao plenário pa·ra defender-lse e explicar~e. Não 
receiava nem os gestos impopulares, quando estava certo da justeza de suas po-
sições. Em 1922, por exemplo, pareceu-lhe que a lei de meios votada pelo Con-
gresso era inconveniente e desastrosa para as finanças públicas. Assumindo, então, 
uma atitude verdadeiramente ibseniana - estamos pensando no füsen da peça 
Um Inimigo do Povo - enviou um telegrama ao Presidente da República, con-
gratulando-se com êle "pelo ato de energia patriótica e clarividente bom senso 
ele vetar a lei de fixação da despesa para 1922" (19, p. 346). 

Se foram relativamente poUCIQ.S os discursos proferidos por Amolfo Azevedo, 
o mesmo não se pode dizer dos seus pareceres, projetos, substitutivos, votos sepa-
rados e intervenções nd plenário. O que demonstra sua constante vigilância em 
relação, aos trabalhos da Câmam. ~le estava !1e111pre alerta a tudo o que fôsse 
proposição de interêssc nacional. Seus discursos e pareceres eram sempre comen-
tados pela imprensa, sem que lhe fôsse preciso - porque isso sempre repugnou 
a seu caráter altivo e independente - bajular jornalistas. A eleição para a Pre-
sidcncia, em 1921, representava, ·assim, um reconhecimento da Çâmata a um 
dos seus mais notáveis membros. A Presidência da Câmara voltava, com êle, .ao 
Estado de São Paulo, depois de exercida consecutivamente por quatro ilustres 
mineiros: Carlos Peixoto, Sabino Barroso, Astolfo Dutra e Bueno Brandão. 

Presentes 174 deputados, na sessão de 16 de maio de 1921, votamm em 
Amolfu Azevedo 161,' observando-se com os 13 restantes o seguinte resultado: 
!O votos pela reeleição de Bueno Brandão, 1 para Ramiro Braga, l para Dantas 
Barreto e l cédula- inutilizada. Esta bela e quase umârume votação repetir-se-lá!, 
com ligeiras alterações, 11os cinco anos seguintes, testemunh mda a satisfação da 
(1àmara com o seu Presidente. (Eis os resultados: em 1922, 115 votos num 
total de 129 cédulas; em 1923, 110 votos num total de 115 cédulas; em 1924, 
118 votos num total de 119 cécl:ulas; em 1925, 106 V\!fOS, num total de ll4 
céduhs; cm 1926, 106 votos, num total de 114 cédulas). 

Ali estava, na tarde de 6 de maio de 1926, inaugurado o Palá',cio Tiradentes, 
obra cuja execução não prova, apenas, o ide1lismo e a capacidade de trabalho 
de Amqlfo Azevedo, mas, por igual, sua inexcedível lisllil'a, pois tôd.as as despesas 
de construção 'e instalação foram demonstradas com pormenores até excessivos. 
Esta demonstração está hoje recolhida no Livro cl.o Centenário da Câmara d.Js 
Deputados (29). O Pal'ácio e o Livro são os dois grandes marcos da pasS'.lgem 
de Arnolf.o Azevedo pela Presidência da Câm:ara. 

Em 31 de dezembro de 1926, Arnolfo Azevedo presidiu a Câmara pela. 
última vez. Eleito Senador, em 1927, teve o seu mandato interrompidlo pela 
Revolução de 1930. Retirou-se, então, para Lorena, dando p~ encerrada a sua 
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vida pública. Faleceu em II de janeiro de 1942, com i3 anos de idade. Hugo 
Carneiro, que o visitam de v·ez em quando, nessa fase como que apolínea de sua 
vida, depõe a respeito da "grande dignidade" e "isenção com que (l\le) apreciava 
os fatos ·e os homens do nôvo regime", sem "nenhuma }Xl'laVDa de rancor, nenhUJm 
sentimento de despeito, nenhuma crítica destruidora e má'' (38). 

Como faleceu em plena Ditatura, não teve os necrológios 00111 que as duas 
Cas1s do Congresso reverenciam a memória de seus membros. A Càmara dos 
Deputados, entretanto, já o havia consagrado em vida. Em uma elas salas do 
Palácio Tiradentes, 1ainda hoje se encontra um busto de bronze com esta inscrição: 
"Ao Presidente da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Dr. Arnolfo Rodrigues de 
Azevedo, a quem se deve a construção.d'êste Palácio, homenagem dos seus colegas 
da legislatura de 1924-1926". 
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